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-VAN DE REDACTIE-

WAT EEN DORP, DAT OVERASSELT!
COLOFON
REDACTIE:
Fons Gerrits, Lène Creemers, Alex
Kops, Judith van Beukering, Niek
Egtberts, Anke Hermsen en Wim
Cousijn
VORMGEVING:
Max de Visser
DRUKWERK:
Fortrass, drukker van de regio
WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is via
internet en email gratis beschikbaar. Wilt u de krant ook via de
mail? Stuur uw mailadres naar:
info@overasselt.info
DEEL UW VERHAAL
Heeft u kopij voor de Dorpskrant?
Heel graag! Mail uw verhaal voor
22 januari naar:
redactie@overasselt.info

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

Vorig jaar hebben heel veel lezers laten blijken dat ze de Dorpskrant de moeite waard vinden en graag lezen. En dat ze daar wat
voor over te hebben. Veel lezers hebben een jaarlijkse incasso
ondertekend. Dankzij de opbrengst kan de redactie zich op de
inhoud richten en hoeft zich geen zorgen te maken hoe het geld
bij elkaar gebracht moet worden voor de drukkosten. Daar zijn
we heel blij mee en dat heeft ertoe geleid dat we soms zelfs een
dikker nummer kunnen laten drukken en een groot letterformaat
kunnen hanteren dat makkelijk leesbaar is.
Naast uw financiële bijdrage is een inhoudelijke bijdrage van harte welkom. Wist u bijvoorbeeld dat de Hoogstraat straks in 2024
heringericht gaat worden? We zijn erg benieuwd welke wensen
u daarbij heeft. 30-kilometerzone? Stoplichten? Voetgangersviaduct? Groenstrook? Genoeg om het over te hebben. Of mist
u een bepaalde rubriek in de Dorpskrant? Wilt u misschien uw
vereniging eens voor het voetlicht brengen? Stuur vooral uw idee
of bijdrage naar ons mailadres.
Voor u ligt de laatste uitgave van het bewogen jaar 2020 met
daarin wat er in ons dorp is gebeurd, gaat gebeuren of zou moeten gebeuren. Voor de donkere dagen rond de kerst is er een
woordzoeker gemaakt met nieuwsitems die het afgelopen jaar in
de Dorpskrant zijn genoemd. Veel succes bij het oplossen.
Het doet ons veel plezier dat de Dorpskrant goed gelezen wordt
en we wensen u in het nieuwe jaar ook weer veel leesplezier.
De redactie wenst u prettige feestdagen en vooral een gezond
2021!

UW STEUN AAN DE DORPSKRANT
Rond 20 januari 2021 wordt de automatische incasso weer afgeschreven. De Dorpskrant heeft via Stichting Overasselt Promotions (SOP)
een bankrekening. SOP heeft meerdere bankrekeningen en heeft
een van die rekeningen aan de Dorpskrant ter beschikking gesteld.
Deze rekening wordt enkel en alléén gebruikt voor de Dorpskrant en
niet voor andere activiteiten van SOP. Bij de afschrijving staat er dit:

024-6222110
VOLGENDE EDITIE
De volgende Dorpskrant ligt in de
week van 26 februari op de mat.

Wilt u ook financieel bijdragen aan de Dorpskrant? Neem contact
op met onze penningmeester Lène Creemers tel: 024 622 2110 of
schrijf een mailtje naar redactie@overasselt.info.
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-EEF VAN HOUT-

REAGEREN OP: ZUIVELFABRIEK
Op het artikel over de voormalige zuivelfabriek hebben we verschillende reacties gekregen. Leerzaam en leuk, we zijn er blij
mee. Zonder iemand tekort te willen doen geven wij de ruimte
aan Eef van Hout, dochter van Piet (van Hend) van Hout en
Riky van Louis Klabbers die een textielzaak had op de hoek van
de Tempelstraat en de Hoogstraat. Het werd daar ook wel “het
oude schoolhuis” genoemd.
Eef is sinds kort bestuurslid van het Erfgoedplatform Heumen.
Zij is bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van de
Eendracht en was dan ook blij verrast met het artikel in de vorige Dorpskrant. Vandaar dat wij nogmaals aandacht aan de zgn
De eendracht
“botterfabriek” schenken, en alvast een inkijk geven in de zeer
uitgebreide publicatie die Eef voor ogen heeft. Al in 1906 is sprake van een eerste vergadering over de
oprichting door een aantal enthousiaste inwoners. In 1911 werd een bouw- en hinderwetvergunning
aangevraagd door Jacob Silvester Festen voor de coöperatieve zuivelfabriek “De Onderneming”. In
mei 1911 startte de fabriek waarin men een 1,5 pk petroleummotor mocht gebruiken. In 1915 werd “De
Eendracht” opgericht, in de vergunningsaanvraag ook wel de heilige Brigitta genoemd. Waarom deze
opgericht werd en of dit op hetzelfde adres was als die in 1911 is onbekend. In de jaren 1956-1958
volgde de fusie met melkerij Lent.
Eef van Hout is op zoek naar mensen die nog familieverhalen en herinneringen hebben over de boterfabriek. Foto’s van de binnen- en buitenkant van het gebouw of van mensen die er werkten zijn ook van
harte welkom. Zij is bereikbaar via de telefoon en op de mail:
06 30554636

fam.heeshout@gmail.com

-BAS VRENCKEN-

REAGEREN OP: BOMEN
Naar aanleiding van jullie oproep in de Dorpskrant wil ik graag reageren op de oproep zelf en het artikel
van Mieke de Graaff over bomen. Het vrije woord en respect zijn in mijn ogen ook een groot goed. Dat
is het fundament onder onze beschaafde samenleving. Mieke haalt in haar artikel koolstofdioxide- en
zuurstofgehalte aan. Wat ze schrijft is dat door het weghalen van bomen er minder zuurstof is en meer
kooldioxide in de lucht zit. Dit is een te vereenvoudigde weergave van de feiten, misschien zelfs onjuist.
Door actief natuurbeheer krijgen andere planten de ruimte, planten die net als bomen zuurstof maken
en koolstofdioxide binden. Sterker nog, in sommige situaties kan een gevarieerd landschap zelfs meer
zuurstof maken en kooldioxide binden.
Het broeikaseffect en milieuproblematiek is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Er zijn elementen in onze samenleving (en daarbuiten) die dit wetenschappelijk aangetoonde probleem in twijfel
trekken. Al dan niet om eigen belangen te dienen. Laten we daarom niet deze mensen in de kaart spelen met ongefundeerde uitspraken. Ik zou daarom de suggestie willen doen om meningen en feiten uit
elkaar te houden. Daarom ben ik ook blij met de kritische houding van de redactie zoals beschreven in
de oproep. Dat siert u!
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-JUDITH VAN BEUKERING-

AGRARISCH MUSEUM BETER IN BEELD
In het Agrarisch museum is de afgelopen
maanden achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw museumplan. Met dit
plan wil het museum de professionaliteit
van de organisatie vergroten. Het museumplan was ook een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de nieuwe Museumnorm,
het kwaliteitskader voor geregistreerde
musea in Nederland.
De collectie van het Agrarisch museum is gericht op de lokale agrarische historie tussen
pakweg 1850 en 1950 en omvat ongeveer
3000 objecten: huishoudelijke objecten, landbouwwerktuigen en gereedschappen voor
ambachtelijke beroepen. Bij al deze objecten
horen verhalen. Door verhalen naar buiten te
brengen over bepaalde bijzondere ‘topstukken’, via social media, de eigen website en de
geschreven pers, zoals hier in de Dorpskrant,
wil het museum bereiken dat de collectie
meer bekendheid krijgt.
Trekpaard voor de armen
Neem bijvoorbeeld de hondenkar, waarvan het
museum een mooi exemplaar bezit. Deze karren getrokken door één of meerdere honden
waren eeuwenlang een normaal verschijnsel
in het straatbeeld. We kunnen het ons nu niet
meer voorstellen, maar de hondenkar was
een geliefd voertuig onder bakkers, slagers,
postbezorgers, marskramers, zo’n beetje iedereen die met zijn koop- of handelswaar de
weg op moest. Honden waren namelijk veel
goedkoper dan trekpaarden en ze aten gewoon met de pot mee. Ze werden dan ook

Overasseltse familie met hondenkar
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wel ‘trekpaarden voor de armen’ genoemd. In
1911 trad de trekhondenwet in werking. Hierin werden bepalingen opgenomen over o.a.
de maximale treklast, het minimale formaat
van de honden en de minimumleeftijd van de
bestuurder. Ook moesten bezitters van een
hondenkar een vergunning aanvragen. De
ergste misstanden met trekhonden werden zo
wel ondervangen, maar bij lange na niet alle
en sinds 1963 zijn hondenkarren verboden.
Op de foto zien we een Overasseltse familie
met hondenkar. Dit is dezelfde kar als die in
het museum staat. Ook bevindt zich een vergunning in de collectie die in de jaren vijftig
nog werd afgegeven voor de inzet van een kar
met Duitse herdershond.
MuseumTV en GL8
Beter in beeld komt het Agrarisch museum
ook door deelname aan MuseumTV, een videoplatform met onder meer promotiefilms
voor musea. De opnames voor een mini-documentaire over het Agrarisch museum vinden in december plaats en zullen vervolgens
te zien zijn via museumtv.nl.
Ook zal de Buurderij zelf het decor vormen
voor tv-opnames van GL8. Spraakmakende
gasten uit zowel de gemeente Heumen en
de gemeente Mook en Middelaar (het zendgebied van GL8) zullen aan de tand gevoeld
worden over hun persoonlijke interesses, bijzondere gebeurtenissen in hun leven en inspiratiebronnen. Het format heeft wel iets
weg van het VPRO-programma Zomergasten,
waarin mensen hun favoriete film- en tv-fragmenten toelichten in ‘een goed gesprek’.

GL8 in de Buurderij met Margie Alders en Anasuya Koopmans

KERSTBOMEN IN HET DORP
Onder bezielende leiding van Jos Swinkels zijn
dit jaar de kerstbomen weer op de Hoogstraat
geplaatst door een aantal enthousiaste vrijwilligers want vele handen maken licht werk. Ondanks de nieuwe aanpak en uitval van mensen
die in quarantaine zaten, is in korte tijd een geweldige mooie entree van het dorp gemaakt.
Op wat details na kan het volgend jaar weer zo
aangepakt worden.
Op zaterdag 9 januari worden de bomen weer
opgeruimd. Tot die tijd genieten we bij binnenkomst in ons dorp van de prachtige bomen met
hun lichtjes.

Foto’s door Marieke Snieder

ALZHEIMER CAFÉ HEUMEN-MOOK EN MIDDELAAR
Nu organiseren van een café nog steeds niet
veilig mogelijk is, wil de werkgroep Alzheimer Café door een maandelijks bericht toch
een vorm van contact met u houden. In het
Alzheimer Café staat ontmoeting centraal,
steeds rond een thema wat met dementie te
maken heeft.
De decemberfeestdagen vieren we graag in het
bijzijn van familie en vrienden. Dat zal dit jaar
ook anders verlopen en met alle andere coronamaatregelen kan de decembermaand een verwarrende periode zijn. We hopen dat u ondanks
alles, in deze tijd toch warmte, hoop en gezelligheid kunt ervaren. Dit willen we graag met een
paar tips ondersteunen: Over het algemeen is
een klein gezelschap voor mensen met dementie vaak het prettigst. Herinneringen van vroeger
terug laten komen, bijvoorbeeld met behulp van

foto’s, brengt je samen terug in de tijd. Er komen
vaak mooie verhalen los. Wanneer het weer het
toelaat kan een verfrissende wandeling fijn zijn.
Geniet ook als mantelzorger van de feestdagen.
Accepteer aangeboden hulp en verdeel taken zoveel mogelijk. Meer tips, ook voor feestdagen op
afstand, kunt u vinden op https://www.dementie.
nl/tips-voor-de-feestdagen-in-coronatijd
We beseffen hoe moeilijk deze periode voor u en
uw naasten kan zijn. Schroom niet om hulp te vragen bijvoorbeeld via uw zorgtrajectbegeleider of
huisarts. U kunt ook bellen met de afdeling welzijn
van Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen
en Zorg, tel. 024-3570570. We sluiten dit bericht
af met een hartelijke en welgemeende groet. Tot
weerziens!

Atelier met een visie. Voor kinderen van 1,5 tot 10 jaar, nu ook in
Overasselt (Verenigingsgebouw). In het Kris Kras Atelier maken
kinderen hun eigen sporen. Het gaat hierbij niet om goed of fout
maar om ontdekken en plezier hebben. Een inspirerende ervaring met veel ideeën, ook voor thuis.
www.kriskrasatelier.nl > Atelierpedagogen en Locaties > Marjo Stakenborg
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-NIEK EGBERTS-

EEN HEEL NIEUW FIETSPAD

Het fietspad

Jaren geleden werd vanuit Alverna door
de gemeente Wijchen een vrijliggend
fietspad aangelegd langs de Hessenbergseweg. Precies tot aan onze gemeentegrens. Waarom de laatste 1200
meter in onze gemeente tot aan restaurant St. Walrick zolang heeft moeten
wachten is mij niet bekend. Te duur?
Geen ambtelijke capaciteit? Andere prioriteiten? Wij hebben het antwoord niet
maar hebben besloten te gaan genieten
van wat komen gaat: een schitterend
fietspad aan de zuidzijde van deze weg.

Hierdoor is er veel minder transport nodig
waardoor er veel CO2 bespaard wordt. Ook
het asfalt wordt duurzamer. Het wordt aangevuld met olifantsgras, waardoor ook weer
CO2 bespaard wordt. Tot slot wordt tussen
de weg en het fietspad een barrière gemaakt van de daar gerooide boomstammen.
Dit omdat de parkeerdruk ter plekke elk jaar
groter wordt en nu dus adequaat tegengegaan kan worden.
Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden afgerond als deze Dorpskrant bij u in de brievenbus komt.

De werkzaamheden zijn rond 1 november
begonnen. Allereerst werd het tracé gemarkeerd. Heel bijzonder hierbij is de slinger die in het midden gemaakt is. Deze
halve ronding was noodzakelijk omdat hier
de laatste jaren een wespendief genesteld
heeft. Een wespendief is een buizerdachtige roofvogel die zo genoemd wordt, omdat hij zich voedt met wespen. Hij graaft de
wespennesten uit, voedt zich ook met de
larven en neemt de honingraten mee terug
naar zijn nest.
Door de bocht wordt het pad iets duurder,
maar dat is het zeker waard. Ook het pad
zelf wordt duurzamer. Waar normaal eerst 60
centimeter diep wordt uitgegraven en opgevuld met van elders aangevoerd zand, wordt
hier gebruik gemaakt van een grondstabilisator, waarbij de ondergrond hergebruikt
wordt, aangevuld met stabilisatiemateriaal.
Locatie van het fietspad
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-FONS GERRITS-

HONDENPOEP
Terwijl ik dit zit te schrijven, met mijn laptop op schoot op de bank, ligt een van mijn
honden aan mijn linkerkant tegen me aan.
Aan mijn rechterkant probeert een tweede
erbij te klimmen, het liefst gaat ze boven op
de laptop liggen. En dan denk ik, ja je weet
natuurlijk dat ik over je nadelen ga schrijven. Ze heeft zichzelf opgekruld tegen mijn
been aan en ligt met haar neusje half op
mijn schoot, waardoor ik vrij onhandig zit te
typen. Dat koddige en dat komische maakt
dat ik zo gek op ze ben. Dat ik ze zo schattig
vind dat ik het bijna niet over mijn hart kan
verkrijgen om het over hun grote nadeel te
hebben: hondenpoep!

Maar hoe zit het dan buiten de bebouwde kom?
Poep is toch overal vies. Als hondeneigenaren
de hondenpoep opruimen als hun hond zijn
behoefte heeft gedaan wordt de omgeving
een stuk schoner en voorkomt dit ergernis bij
dorpsgenoten. Daarnaast is er een ziekte die
via de hond overgedragen kan worden naar
koeien waardoor de vrucht wordt afgedreven:
neospora. Een infectie met neospora leidt niet
tot ziekteverschijnselen bij de koeien zelf maar
wel kan de parasiet de dood van de ongeboren
vrucht veroorzaken. De hond neemt besmet
materiaal op, door het eten van nageboorte of
vruchtwater. Een tijdje later scheidt de hond
met de ontlasting besmettelijke eitjes van de
parasiet weer uit. Het rund kan deze eitjes verHelaas hoor je vaak klachten over hondenpoep volgens via het voer zoals hooi opnemen. Het
op grasveldjes, trottoirs en kinderspeelplaat- zijn daarom vaak boerderijhonden die zo de
sen. Tijd om ons eens de vraag te stellen: Hoe ziekte overbrengen omdat zij makkelijker bij
zit het nu eigenlijk?
vruchtwater of nageboorte van een kalf kunnen komen.
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van onze gemeente zijn regels vastgelegd over Honden verrijken ons leven op onvoorstelbare
hondenpoep. De hondeneigenaar is verplicht wijze; zij zijn onze lichtpuntjes op donkere daom ervoor te zorgen dat zijn of haar hond geen gen, onze bron van inspiratie en vreugde, onze
uitwerpselen doet op een openbare plaats bin- leermeesters, onze goudeerlijke kameraden,
nen de bebouwde kom zoals trottoirs, openba- onze spiegels, onze rust en onze kracht. Maar
re wegen, speeltuinen, plantsoenen, parken, laten wij als baasjes wel hun poep opruimen.
etc. De hondeneigenaar is verplicht om ervoor Dan heeft niemand er last van.
te zorgen dat zijn of haar hond geen uitwerpselen achterlaat op een gedeelte van de weg
dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers, op ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides, of
op een andere door het college aangewezen
plaats. Elke hondenbezitter is verplicht de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen. Het is
dus zaak om als hondenbezitter altijd iets bij u
te hebben om de uitwerpselen van uw hond op
te ruimen. De poep kan onderweg, in een zakje, in een afvalbak worden gedeponeerd. Thuis
kan een zakje met poep bij het restafval.
Neospora
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-ANKE HERMSEN-

IDENTITEIT OVERASSELT
Luchtkasteel

In de Dorpskrant van november hield ik u op de hoogte van de vorderingen van de bouw
die er plaats gaat vinden op het huidige terrein van Derks. Inmiddels zijn de zorgen een
beetje gezakt. We hebben wel andere zorgen aan ons hoofd en lijf. Het virus grijpt om zich
heen en maakt ook in ons dorp slachtoffers. We denken aan ze en als het kan steken we de
handen uit de mouwen.
Het dorp laat in alle kracht zien dat het voor elkaar wil zorgen. Kracht in verbinding zoeken we.
Probeer de lokale ondernemers te steunen! We kunnen niet zonder ze! Ook de carnavalsverenigingen laten op een ludieke wijze van zich horen. Waar het feest nu allang was losgebarsten,
maken zij het voor ons toch gezellig. Een beetje vrolijkheid kunnen we allemaal gebruiken. Een
online toespraak van beide prinsen en een geweldige bingo georganiseerd door de Strandjutters. In de Zon waren de borrelplanken niet aan te slepen. Het café laat zich van de goede kant
zien en verkoopt sinds kort in eigen slijterij. In de straten staan de verlichte kerstbomen. Wat een
gezelligheid.
Maar nu dan terug naar het terrein van Derks, want daar zijn we tenslotte mee begonnen. Ondergetekende heeft een prettig gesprek met Arnold Derks gehad. En het moet gezegd, wat een
openheid. Waren wij voordien nog redelijk sceptisch (maar misschien lag dat wel aan mij), nu
keert het vertrouwen weer. Arnold baalt ervan dat de bouw van zijn nieuwe terrein zo vertraagt en
dat er uitstel op uitstel komt. Dat er gebouwd wordt is zeker, maar wat hem betreft had de winkel
er al gestaan. Over de invulling van het oude terrein kan hij nog steeds niet veel prijs geven. Wel is
duidelijk dat hij zeker geen Bunker wil en dat lijkt de gemeente ook niet te willen. Hij wil iets moois
neer laten zetten. Met onze dank alvast daarvoor. Het wachten wordt iets minder spannend.
Wel is er nieuws vanuit de gemeente. En dat mag ik rechtstreeks met jullie delen.

‘De stand van zaken is dat zeer onlangs overleg is gestart met de beoogde ontwikkelaar om te
komen tot een definitieve verkavelingsopzet en een programma. Als daarover overeenstemming
is, zal tussen gemeente en ontwikkelaar een zogenaamde anterieure overeenkomst worden gesloten, waarna de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart. Alvorens de bestemmingsplanprocedure wordt gestart, zal een met de ontwikkelaar af te spreken participatietraject worden
doorlopen. Het participatietraject moet nog worden uitgewerkt. De voorlopige verwachting is dat
daarmee in het 1e kwartaal van het volgend jaar zal worden gestart. Deze start zal via de geëigende communicatiekanalen van de gemeente bekend worden gemaakt. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan zal worden gepubliceerd en ter visie gelegd, is op dit moment nog niet aan te
geven. Volgens de zeer voorlopige planning in het 2e kwartaal van het volgend jaar.’
Houd Hét Gemeente Nieuws dus in de gaten. Hierin zal te zijner tijd meer informatie volgen. Voorlopig dromen we van (lucht)kastelen.
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Advertorial

-OEFENTHERAPEUT CESAR-

AFSCHEID ERIN QUINT
Voor me zit Erin Quint, oefentherapeut Cesar
in hart en ziel. “Na 37 jaar werkzaam te zijn
geweest als oefentherapeut Cesar, is het tijd
om een andere koers te varen. Mijn vader vertelde ooit dat je het beste op je hoogtepunt
kunt stoppen en die tijd is nu aangebroken.”
Een dubbel gevoel, want het vak vindt ze nog
steeds enorm leuk, maar Erin heeft nog zoveel
Erin Quint
Silvia Thyssen-van der Heyden
meer plannen en daarvoor is nu de tijd gekowe vaak hoofdpijnklachten, spanningsklachten,
men.
rugklachten, ademproblematiek, bekkenklachErin zou Erin niet zijn, als ze haar praktijk niet met ten bij zwangerschap, slaapproblemen, nieuwe
een goed gevoel achter zou laten en is actief op knie of heup, onverklaarbare klachten, fibromzoek gegaan naar opvolging. En een opvolgster yalgie en andere chronische pijnklachten. Maar
heeft ze gevonden! Silvia Thyssen-van der Hey- ook kinderen met een verkeerde houding, een
den, oefentherapeut Cesar en opgegroeid in Es- scoliose, kyfose of problemen op schrijfgebied
charen, keert graag terug naar haar roots. “Heer- kunnen bij Silvia terecht. De diversiteit maakt
lijk om zo dicht bij huis, waar zoveel herinneringen ons vak zo mooi! Iedere persoon is uniek en
samen gaan we op zoek naar een optimaal beliggen, te kunnen gaan werken!” aldus Silvia.
wegingspatroon. We werken niet met een stanNet als Erin straalt Silvia de liefde uit voor haar daard programma, maar leveren maatwerk. We
vak. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring als oefenthe- stellen onszelf altijd de vraag; Wat heeft deze
rapeut. Het vak is in de loop van de jaren sterk persoon nodig? Waar ligt de eigen kracht? Silgeëvolueerd, maar de visie is niet veranderd. Oe- via hoopt dan ook dat ze dezelfde energie en
fentherapeuten kijken altijd naar het totaalbeeld. uitstraling kan geven als wat de mensen geOntstane klachten kunnen in stand gehouden wend zijn van Erin. Vol enthousiasme loopt Silworden door verschillende factoren. We proberen via vanaf november al in de praktijk van Erin,
op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht. een goede overdracht is belangrijk. Per 1 januDe houding en beweging staan altijd centraal. Het ari 2021 neemt Silvia de praktijk volledig over.
adempatroon en de spierspanning worden bij de “Het mooie is dat ik dan ook gelijk op een nieubehandeling betrokken. Net zoals de balans tus- we locatie ga starten”. Aan de St. Machutusweg
te Escharen hoopt Silvia een mooie samenwersen de belasting en belastbaarheid!
king op te bouwen met Fysiotherapiepraktijk
Oefentherapeuten stimuleren de zelfwerkzaam- Bardoel & van Lier, om zo nog betere kwaliteit
heid en richten zich op de bevordering van de te kunnen bieden aan de cliënten. Juiste zorg
zelfredzaamheid van de cliënt. Silvia is afgestu- onder één dak.
deerd als oefentherapeut Cesar en heeft veel bijen nascholingen gevolgd op gebied van chroni- Erin bedankt haar cliënten, de huisartsen en
sche pijn, ademproblematiek, slaapproblematiek, collega’s in de omgeving voor de fijne samenkinderoefentherapie etc. Momenteel is ze bezig werking. Ze ziet vol vertrouwen de toekomst
met de opleiding voor Psychosomatisch Oefen- tegemoet en weet dat ze in Silvia Thyssen-van
der Heyden de juiste opvolgster heeft gevontherapeut, een volgende verdieping in haar vak.
den. Vanaf januari zal oefentherapie Grave verVoor welke klachten kun je terecht bij de oefen- der gaan als Oefentherapie Cesar – Gezonder
therapeut? Oefentherapie is bij uitstek geschikt Bewegen.
voor terugkerende klachten. In de praktijk zien
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-CAROLIEN DE WEERD-

EEN GROEN SCHOOLPLEIN
Op basisschool de Zilverberg kwamen in 2016 de eerste ouders bijeen om het Overasseltse
schoolplein groener en uitdagender te maken. Het waren te veel tegels en er was te weinig
uitdaging voor de kinderen om fijn te kunnen spelen. Door een sponsorloop is destijds geld bijeengebracht voor het realiseren van een moestuin, ruwhouten bankjes en grote plantenbakken.
In de jaren erna is op het schoolplein telkens weer wat gerealiseerd door vrijwilligers, zoals een
tribune, waar buitenlessen kunnen worden gegeven of gewoon wat ‘gehangen’ kan worden, een
grote nestschommel, een grote speeltoren, een grappig speelhuisje, een palenrij en een stukje
halfnatuurlijke tuin met kletshoek. Om de hitte in de school in de zomer tegen te gaan, zijn drie
jaar geleden leilinden geplaatst voor de ramen. Deze leveren in de zomer schaduw, bijen in de
lente en het licht schijnt er in de winter wel doorheen, zodat het lokaal dan niet te donker is.
Uniek is dat de school een kleine weide heeft waar af en toe pony’s staan die het gras kort houden. De zorg voor de dieren ligt bij de kinderen uit groep 8 en verloopt prima.
Het mooie is dat ouders veel kunnen bijdragen met hun kennis en kunde. Zo wilde de stratenmaker de tegels wel hebben, de timmerman maakte een mooi hek rondom de moestuin, de hovenier gebruikte zijn minigraver voor de plantgaten en vader JanWillem snoeit de Catalpa’s om
het jaar. De gemeente helpt natuurlijk ook mee, zij verstrekten 8000 euro voor de aanschaf van
de nieuwe speeltoestellen en groene inrichting. Op boomplantdag heeft de gemeente spaden,
compost en limonade met koek verstrekt voor de aanplant van twee walnoten en een Amberboom. De kinderen uit groep 5 mochten de gaten graven en de bomen erin zetten. De boompjes waren afkomstig van bedrijventerein in Nijmegen en moesten wijken voor de uitbreiding
van een benzinestation. Nu mogen ze op het schoolplein verder groeien.
Tot slot heeft De Weerd Tuin- en Landschapsinrichting, het schoolplein afgemaakt met subsidie van de provincie Gelderland. Veel heesters en bomen, onder meer nog drie leilinden, een
Honingboom, een Amerikaanse Judasboom en een Zakdoekenboom, zijn geplant. De Zakdoekenboom, de Davidia involucrata, lijkt in de lente vol te hangen met zakdoekjes. Het zijn de
schutbladeren die rondom de vrucht groeien. Maar daarvoor moeten we nog een paar jaartjes
wachten tot de boom groot is. Verder zijn er een tuinhuis met groen dak, drie grote picknickbanken en twee nieuwe regentonnen voor de moestuin geplaatst.
Om het schoolplein avontuurlijker te maken is er een flinke eikenboom neergelegd, verkregen
uit de Overasselse Vennen met dank aan boswachter Tim van Staatsbosbeheer. Met behulp
van GertJan Lamers kon de grote boom naar het schoolplein worden vervoerd en op zijn plek
worden gelegd. Op deze manier kunnen kinderen op jonge leeftijd de natuur beleven. Natuur is
overal om ons heen. Vogels komen af op de bessen in aangeplante heesters. Gevallen bladeren
leveren beschutting voor insecten. De bloeiende heesters trekken veel bijen en hommels. En
juist die insecten gaan in groten getale achteruit, het is daarom belangrijk dat kinderen dat leren,
om onze toekomst veilig te stellen. Insecten zijn nuttig, en hebben een grote rol in de kringloop.
Verder zal het groene schoolplein uitgebreid worden met insectenhotels en vogelhuisjes en
zullen kinderen groente telen in de moestuin en zien hoe de natuur werkt. Leuk en leerzaam.
Hopelijk zal dit groenere schoolplein bijdragen tot een hogere natuurbewustwording bij onze
kinderen. Al is het maar een klein beetje…
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OPROEP
Het Dorpsplatform gaat op de site www.overasselt.info een lijst te publiceren van alle non-profit organisaties in ons dorp. Tevens komt er een lijst van alle commerciële bedrijven en organisaties die in Overasselt gevestigd zijn. De verenigingen die op deze lijst wensen te komen
kunnen een mailtje sturen naar info@overasselt.info waar deze gegevens verzameld gaan
worden, zoveel mogelijk met een linkje naar uw site waardoor uw organisatie extra makkelijk
te vinden zal zijn. In het informatieboekje van de gemeente Heumen is natuurlijk ook al veel
te vinden, toch is een eigen Overasselts plekje voor deze informatie een belangrijke extra
stimulans voor ons eigen dorp.
www.overasselt.info is de site waarop veel Overasselts nieuws te vinden is, waaronder alle
uitgegeven Dorpskranten. De bedoeling is dat deze website het voor de inwoners en andere
belangstellenden van Overasselt nog makkelijker maakt om alle relevante informatie over het
dorp op te zoeken.
Tip voor verenigingen: Kent U overigens “Sponsorkliks”?
Een uitgelezen mogelijkheid om met behulp van de eigen leden extra inkomsten te genereren. Wijs uw penningmeester op het bestaan en wie weet komt uw vereniging beter door de
coronacrisis.

Advertentie

Weet ook wanneer wij in 2021 langskomen
Check de afvalkalender in onze app!

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
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-JUDITH VAN BEUKERING-

VLIEGTUIGBASIS VOLKEL
Vliegtuigongelukken, lawaai en de Sound of Freedom
Op 8 april 1957 crashte een straaljager, type
Thunderstreak afkomstig van de vliegbasis
Volkel, in een bouwland bij de Kasteelse- en
Spellingsestraat. Het toestel werd bestuurd
door de 20-jarige ongehuwde sergeant-vlieger W.G. Molenaar uit Medemblik, die bij het
ongeluk de dood vond. Ooggetuigen verhaalden in De Gelderlander (9 april 1957) dat het
toestel plotseling een duikvlucht maakte, met
zijn neus in het weiland boorde en explodeerde. “Brokstukken vlogen overal in het rond en
toen de rook was opgetrokken kon men constateren, dat het hele 3 ha. grote bouwland
bezaaid lag met naar verhouding zeer kleine,
totaal verwrongen onderdelen. De stoffelijke
resten van de piloot, die zich niet meer met
de schietstoel heeft kunnen redden, werden
deerlijk verminkt op verschillende plaatsen
aangetroffen.” Wim Theunissen, een 17-jarige
inwoner van Overasselt die op dat moment bij

Het luchtmachtpersoneel is nog dagen bezig
geweest met onderzoek en opruiming van de
wrakstukken, ontdekte Henk van Lin. Hij vond in
het archief van vliegbasis Volkel uitgebreide documentatie over de toedracht van de crash. De
onfortuinlijke piloot werd die dag begeleid door
een instructeur in een apart vliegtuig. Tijdens
een bocht in gevechtsformatie is hij waarschijnlijk te ver doorgerold en op zijn rug terechtgekomen. De vlieger is zijn oriëntatie kwijtgeraakt en
heeft vanwege de grote snelheid het toestel niet
op tijd recht kunnen krijgen. Duidelijk was geworden dat het ongeval ook zeer te wijten was
aan “een gebrek aan supervisie van de vluchtcommandant die de betrekkelijk onervaren vlieger Molenaar in een situatie bracht waartegen
hij niet was opgewassen.”

Uitsnede van het krantartikel over de ooggetuige van de vliegtuigcrash uit de Gelderlander

12

een pomp stond op slechts dertig meter afstand
van de crashlocatie, ontsnapte ternauwernood
aan de dood.

“Na de oorlog gebeurden er met regelmaat
ongelukken”, vertelt Henk van Lin. ”De techniek van jachtvliegtuigen stond nog in de kinderschoenen. Het materieel was ondeugdelijk,
soms draaiden de straalmotoren door. Ook
waren er relatief veel onervaren vliegers, omdat in de oorlog een deel van de luchtvloot
was omgekomen.” De Thunderstreak was een
jachtbommenwerper van Amerikaanse makelij
die van 1955 tot 1970 in gebruik was bij de Koninklijke Luchtmacht. In totaal hebben er 180
Streaks gevlogen. Dat het geen gemakkelijk
toestel was om te besturen, blijkt uit het gegeven dat er maar liefst 75 verloren zijn gegaan.
Daarbij zijn dertig piloten om het leven gekomen, waaronder drie Belgen die in Nederland
een vliegopleiding volgden.
En hoe zit het met militaire vliegtuigongelukken in deze tijd? Ik vraag het aan Gerard Groenendijk, die in zijn werkend leven onder meer
veiligheidsdeskundige was op de vliegbasis
Volkel. “Met de F16’s van de Nederlandse
Luchtmacht gebeuren er vandaag de dag niet
zoveel ongelukken. Natuurlijk zijn er, en door
materieel en door menselijke fouten, vliegtuigen verongelukt. Dat wordt dan altijd tot op de
draad onderzocht. Maar statistisch gezien is
het ongevalratio heel laag.”
Gerard Groenendijk legt uit dat vliegers een
gedegen opleiding krijgen. “Het is allereerst
een kunst door de keuring te komen om als
jachtvlieger de opleiding in te gaan. En daarna om die opleiding af te ronden. Een heel
bekend centrum is de vliegbasis Soesterberg.
Daar wordt in de ‘centrifuge’ getest of mensen tegen de g-krachten kunnen die op hun
lichaam worden uitgeoefend als een vliegtuig
met een scherpe bocht gaat. Een vlieger moet
heel stabiel en sterk zijn om een jachtvliegtuig
te mogen besturen. Als men door deze test
komt, gaat de piloot naar de vliegbasis Woensdrecht waar hij of zij les krijgt in de Pilates, een
kleine jet. Daarmee haalt een piloot het eerste
vliegbrevet. En dan volgt nog op verschillende
bases in Amerika de verdere opleiding tot het
jachtvliegtuig. Eerst tot de F16’s maar nu ook

tot de F35’s die vanaf mei 2020 gestationeerd zijn
op vliegbasis Volkel.”
In feite is een jachtvlieger nooit klaar, want blijven
trainen is noodzakelijk. En precies dat oefenen is
de reden dat wij hier in Overasselt bij tijd en wijlen
last hebben van vliegtuiggeluiden. Behalve oefeningen met F16’s en F35’s, maken ook vliegtuigen
die elders gestationeerd zijn gebruik van vliegbasis Volkel. Zoals de AWACS van NAVO-vliegbasis
Geilenkirchen. Ook zijn er piloten van transportvliegtuigen die komen oefenen. We ervaren dit
jaar ook meer lawaai omdat er in plaats van vooral
boven zee meer boven land wordt gevlogen. Gerard Groenendijk: “Omdat het luchtruim nu rustig is in verband met corona, heeft de Koninklijk
Luchtmacht toestemming om meer boven land te
vliegen. De startroutes en aanvliegroutes zijn natuurlijk vanaf Overasselt gezien relatief kort. En
zo’n vliegtuig is binnen 1 minuut boven Overasselt.
Deze is dan nog aan het stijgen en daarvoor heeft
het vliegtuig extra power nodig en komt er extra
geluid vrij.”
“Om en om in Volkel en de vliegtuigbasis van Leeuwarden staan twee F16’s paraat. Mocht er een
vreemde indringer ons luchtruim binnenkomen,
dan zijn deze jets binnen no-time in de lucht om
ons luchtruim te bewaken. Dat kan wel eens ‘van
dik hout maakt men planken’ zijn en dan komen ze
hier overheen denderen.” Gerard Groenendijk beseft dat het vliegtuiglawaai erg vervelend kan zijn.
Maar hij wijst erop dat wij het ook als de ‘Sound
of Freedom’ zouden kunnen beschouwen. Mede
dankzij de piloten van de Koninklijke Luchtmacht
kunnen wij hier immers in vrijheid leven.
Tips:
- Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van
vliegbasis Volkel kan terecht in het museum Traditiekamer Typhoon. Website: traditiekamertyphoon.
nl
- Vliegbewegingen (ook avondvliegen) staan op de
website van Defensie. Website: defensie.nl
- Er is een ‘spottershill’ nabij de vliegbasis, waar de
start- en landingsbewegingen met het oog kunnen
worden gevolgd.
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-LIESBETH ARTS-VAN CASTEREN-

‘D´N DIEK IS DEURGEBROKEN’

De dijkdoorbraak

Eind 1925 stond het water al dagenlang tot aan de
kruin van de dijken als gevolg van sneeuw en hevige regenval eind december. Met oudjaar stond
de zuidwestenwind pal op de kwetsbare dijk en
het water sloeg een gat van honderd meter in de
dijk tussen Overasselt en Nederasselt ter hoogte
van boerderij ´t Roth. Pastoor van Riel was tijdens de vroegmis in de Overasseltse kerk even
na half acht met de parochianen bij het Evangelie. Voor hij er erg in had stroomde de kerk leeg
en bleef hij achter met één misdienaar. Zij hoorden iemand roepen: “D´n diek is deurgebroken.”

teen een interview kunnen opnemen. Ze weet
zich de dingen van vroeger nog haarfijn te herinneren en te verwoorden. Ook toen het water
kwam op oudejaarsdag, terwijl ze toen pas net
5 was geworden. Ondanks dat ze bijna 93 jaar
is en zij al een paar keer aan haar hart is geopereerd, is ze weer bijna de oude en heel blij
dat ze zichzelf weer kan verzorgen. Ze heeft in
veel plaatsen in Nederland gewoond, waaronder Amsterdam en Moergestel. Nu is tante Sien
al weer enkele jaren terug in het moederhuis
van de zusters van Liefde in Tilburg.

Over de watersnoodramp in Overasselt en
Nederasselt op oudejaarsdag 1925 verschenen in de Dorpskrant al twee verhalen opgetekend van ooggetuigen: Door Willems en Piet
Jansen die tijdens de dijkdoorbraak in Overasselt woonden. In dit nummer als laatste het
verhaal van Sien van der Burgt. Nu 7 jaar nadat ze haar verhaal deed, wordt zij als ze zo
doorgaat op 27 december 2020 100 jaar!

Ze woonde toen de dijk doorbrak met haar
vader en moeder, Toon van der Burgt en Kee
van Kuppenveld en met haar zusje Marie van
10 en broer Cornelis van 6 op De Bloemershof nr. 8 in Overasselt. Alleen het achterhuis
stond onder water en de familie kon er blijven
wonen. Sien vertelt: “Ze zeiden dat het watersnood was toen er zoveel water kwam. Maar bij
ons hadden ze voor de achterdeur een walletje

`We vonden het geen watersnood als
er geen water in het huis kwam´
Sien van der Burgt

Sien van der Burgt, geboren op 27 december
1920 in Overasselt, weet zeker nog wat te vertellen over deze ramp en na één telefoontje
weten we dat we bij een eerste bezoek me-
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gemaakt van zand en zandzakken, zodat het
water niet de kamer in kon komen. Het water stond wel op de deel en de stal, maar niet
in het huis. Dus vonden mijn broertje Knilles

(Cornelis) die anderhalf jaar ouder was en ik
het ook geen watersnood! Toen hebben we
met stokjes in de zandzakken geprikt, zodat het
water erdoor kon. Helaas, het water is niet in
de kamer gekomen. Ik weet nog wel dat vader
een toom met biggen in de kamer had gezet,
omdat ze anders zouden kunnen verdrinken.
Ze stonden in de huiskamer op een vloer met
grijze plavuizen. Later, toen het water weg was,
zagen we dat de varkens de hele vloer kapot
hadden gemaakt. Er was niets meer van over.
Dus kregen we een nieuwe planken vloer. Een
deel van de andere varkens en koeien gingen
naar de buurman verderop, naar Herman Hendriks. Daar was het hoger. Ze noemden hem
´Herman Kwartje´. Ik weet niet waarom hij zo
werd genoemd. *)
Een ander deel stond ergens anders op een
´hugt´, waar ze een kooi hadden getimmerd
voor het vee. In ieder geval moest vader ergens anders heen om de beesten te voeren.
Ons moeder zorgde voor de kippen. Zij voer
dan op een ton door het water op de deel om
bij de kippen te komen. Zo kon ze ze voeren en
de eieren uithalen.

Wat ik ook nog goed weet is, is het verhaal dat
ons Marie, mijn oudste zus, zei: ´Nu moet je
toch eens kijken, ome Dorus (van Kuppenveld)
doet toch zo gek. Hij loopt hard langs de fiets´.
Hij gunde zich namelijk geen tijd om op de
fiets te gaan zitten toen hij van Grad van Jupke (Jacobs) naar Toon Peters liep om te gaan
zeggen dat de dijk was doorgebroken. Ons
moeder stapte ´s morgens in zo´n bootje om
naar de kerk te gaan. Ze had nog zo tegen vader gezegd dat hij thuis moest blijven, maar tijdens de preek zat er iemand te hoesten. Toen
wist ze meteen dat hij toch in de kerk zat. Hij
bleek op zijn paard toch door het water naar
de kerk te zijn gegaan. Kos den Bekker (vader
van Jan Derks) kwam ook met het bootje langs
om brood te brengen. Er werd later niet meer
over het water gepraat, ik was ook nog maar
vijf jaar. Als slachtoffers van de watersnoodramp kregen we nog een keer een grote kist
met kleren. Ik moest een rode jurk aanpassen.
Nou, die hing tot aan mijn voeten. En ik kreeg
uit die kist ook nog een grijze jas en dat ding
vond ik helemaal niet mooi. Als niemand ´t zag
trok ik hem stiekem uit en ging zonder jas naar
school. ”

*) Herman “Kwartje” ging met de biggen van de Overasseltse boeren naar de Nijmeegse markt. Daar beurde hij een kwartje voor.

De Bloemershof
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-NIEK EGBERTS-

DIVERSITEIT
Een term waar ik tien jaar terug nooit over
nadacht maar tegenwoordig niet meer omheen kan. Dus ook ons dorp zal er aan moeten geloven. Zijn wij divers en accepteren wij
diversiteit? Onlangs stond er een hartverscheurend verhaal in de Gelderlander over
een donker meisje op de Veluwe. Zonder op
de details hiervan in te gaan vroeg ik mij af:
zou dat hier ook kunnen gebeuren?
Voor het antwoord op die vraag kwam ik terecht
bij Sofie en haar zusje Filou.
Waarom zijn de meisjes “divers”? Welnu, voor
hen die ze niet kennen, ze zijn donker, het is
overduidelijk dat ze geen witte ouders hebben.
Sofie is twintig en Filou is achttien, en zij zijn
beiden geadopteerd. Geboren in Amerika, waar
hun biologische moeder al tijdens de zwangerschap aangaf niet voor de baby te kunnen
zorgen waardoor de adoptieprocedure in gang
werd gezet. Toen Filou acht maanden oud was
bleek hun adoptiemoeder toch zwanger te kunnen worden en werd het gezin verblijd met een
derde, nu hoogblonde dochter, Fee waarmee
het gezin compleet was. Sofie was 6 dagen oud
toen ze in Nederland aankwam en weet daar
natuurlijk niets meer van. Bij Filou ging het net
zo. Alle drie de meisjes hebben een hele gewone Overasseltse jeugd gehad. De Beestenboel,
de crèche, dansen bij Eline en de Zilverbergschool. Ook de OJO, eerst als kind en later als
leidinggevende, is zo gewoon in Overasselt dat
het nauwelijks het noemen waard is. Kortom:
een bijzonder begin gevolgd door een hele gewone jeugd.

Sofie en Filou

zich voor het eerst dat zij het enige donkere
kind was, maar zij kan zich absoluut niet herinneren dat het invloed had op haar sociale contacten. In de sinterklaastijd werd zij wel zwarte
piet genoemd maar dat gleed van haar af. Zij is
wel eens gepest maar meer omdat zij andere
meisjes hielp die ook gepest werden dan omdat zij een andere kleur had. De middelbare
school begon zij in Grave, waar zij niet meer
de enige donkere leerling was, maar ook daar
is zij niet gepest. Vervolgens ging zij naar de
Montessorischool in Nijmegen waar zij haar diploma haalde.
Eigenlijk is het een heel normaal verhaal, Sofie
en Overasselt. Hoe kan dat op de Veluwe zo
misgaan en in Overasselt zo goed? Misschien
omdat wij een klein dorp zijn, toleranter dan
Samen met Sofie heb ik teruggekeken, vooral op de Veluwe? Het antwoord zullen we nooit
naar momenten dat zij zich ervan bewust werd weten. Sofie en Filou wensen het hele dorp
dat zij anders was. Bij juf Saskia realiseerde zij een gelukkig kerstfeest toe.

`zij is wel eens gepest, maar meer omdat zij andere meisjes hielp
die ook gepest werden dan omdat zij een andere kleur had´
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-ERIK BERNDSEN-

NIEUWBOUWPLANNEN GARSTKAMPSESTRAAT 7
Als je vanaf het tankstation Derks de Garstkampsestraat in rijdt en de haakse bocht
naar rechts 200 meter verderop niet goed
inschat, dan rij je zo de tuin van Walter en
Marietje Derks in. Als het je overkomt ben
je zeker niet de eerste maar misschien wel
de laatste. Want als het aan de kinderen
Marc en Jet ligt, dan gaat er hier de komende jaren veel veranderen.
Het idee om te stoppen met het boerenbedrijf
en gebruik te maken van de rood-voor-rood
regeling dateert al van zo’n 6 jaar geleden.
Het oorspronkelijke plan was om de stallen en
schuren te slopen en hiervoor in de plaats 2
woonhuizen terug te bouwen. Met het verstrijken van de tijd, de komst van een nieuw college en vooral ook doordat Walter ziek werd,
veranderde het concept. “Eén van de dingen
die we ons realiseerden toen het minder goed
ging met mijn vader”, zo vertelt Marc, “is dat
het voor oudere mensen, die hun leven lang
op het platteland hebben gewoond, een moeilijke stap is om naar een bejaardenhuis of iets
vergelijkbaars te gaan. Om nog maar te zwijgen over de beschikbaarheid en eventuele
zorg die je zou willen ontvangen”. “Op een
klein kamertje achter de geraniums is een
schrikbeeld voor veel ex-boeren en -boerinnen en heel vaak blijven ze dan ook wonen
in de boerderij tot het echt niet meer gaat, of
zelfs nog iets langer” vult zijn zus Jet aan.

De Garstkamp

Het plan, dat de kinderen Derks hebben bedacht en met de gemeente hebben besproken, gaat uit van het bouwen van 2 nieuwe woonblokken, namelijk één vrijstaand
woonhuis en één drie onder een kap senioren- (of starters-) woning. Marc en zijn
gezin gaan in het woonhuis wonen, de 3 andere woningen zullen te huur worden aangeboden. De doelgroep bestaat uit oudere
echtparen of alleenstaanden die graag wat
kleiner willen wonen maar wel de sfeer en
de frisse lucht van het buitengebied willen
inademen. De locatie van Marc en Jet ligt in
het buitengebied op een steenworp afstand
van het dorp en beantwoord helemaal aan
deze behoefte.
Op dit moment zijn broer en zus bezig met
de bestemmingsplanprocedure en als deze
met succes doorlopen is, dan moeten de
plannen verder worden vormgegeven door
een architect. Vervolgens moeten de bouwvergunningen worden aangevraagd en
moet alles natuurlijk nog worden gebouwd.
“Ik verwacht dat het nog wel minimaal 2
jaar duurt voordat ik er kan gaan wonen”
antwoordt Marc desgevraagd, “maar na al
die jaren komt het einde wel in zicht”. En
Jet voegt eraan toe: “het zou natuurlijk fantastisch zijn als mijn moeder straks in onze
eigen seniorenwoning kan gaan wonen. Een
nieuw, overzichtelijk en sfeervol huis met
de belangrijkste voorzieningen op de begane grond en gebouwd op de grond waar ze
zelf is geboren en getogen”.
Ja dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar
de formele procedures moeten natuurlijk
allemaal worden doorlopen en dus moet de
familie nog even geduld hebben. Waar iedereen het over eens zal zijn is dat dit een
mooie ontwikkeling is, die een verbetering
is voor de omgeving en een waardevolle
toevoeging voor het dorp. We volgen de
vorderingen op de voet en wensen Marc en
Jet veel succes met de uitwerking van de
plannen.
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-SCHÖPPEN 11-

KERSTVERLICHTING
Het is u vast ook opgevallen dat de kerstversiering dit jaar nog weelderiger is dan andere
jaren. Een groep mensen waaronder de heer
Salix is dit ook opgevallen en hij heeft er bij
de lokale politiek op aangedrongen om paal
en perk te stellen aan de buitenverlichting die
soms inderdaad de goede smaak tart, of zoals
anderen zeggen “pijn in de ogen doet”. Vanuit
de politiek is gehoor gegeven aan deze esthetische kwestie. Het kan niet zo zijn dat we per
jaar tonnen uitgeven aan een welstandscommissie om het dorpsaangezicht te beschermen, terwijl we de wintermaanden moeten
doorbrengen in een bonte knipperparade die
zijn grenzen niet kent, aldus de woordvoerder
van B en W. De redactie heeft inzage gehad
in een concept convenant dat vanaf volgend
jaar in zal gaan en geldt voor buitenverlichting
aan de straatzijde. Huishoudens zijn binnenshuis vrij om te versieren naar eigen goeddunken zolang het vanaf de openbare ruimte niet
zichtbaar is.

male hoogte van de nok niet met meer dan
85 cm overschrijden. 5) De kerstverlichting
mag maximaal de breedte van de voorgevel
maal 1,5 zijn maar niet breder dan uw eigen
tuin.
Nog niet alle partijen zijn eruit maar het
voorstel is om de inwoners van Overasselt
die van plan zijn om in de winter van 20212022 buiten kerstverlichting te plaatsen te
verplichten een lichtplan in te dienen bij de
welstandscommissie, die dan het lichtplan
zal toetsen aan de hand van de punten uit
het convenant. Om drukte te spreiden zal
de indiening voor 1 juni 2021 plaats moeten
vinden en het streven is dat u voor 1 december uw vergunning in huis heeft.

Een paar hoofdpunten uit het convenant:
1) De sterkte van de verlichting mag niet feller
zijn dan 403 lumen (30 watt). 2) Alleen de kleur
wit mag gebruikt worden, maar voor rood kan
ontheffing verleend worden. 3) Knipperende
kerstverlichting moet binnen een bepaalde
frequentie opereren. De regel is dat een licht
zo’n 30 keer per minuut knippert, met een afwijking van 15 knippers meer of minder. Dus
tussen de 15 en 45 keer per minuut. 4) Het
hoogste opgehangen lampje mag de maxi-
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-HANS VAN LANEN-

OUDE VELDNAMEN ZICHTBAAR GEMAAKT
Zoals wellicht bekend heeft de Werkgroep
Heerlijkheden Overasselt in 2018 een uit
drie delen bestaande wandeling uitgezet,
die voert langs plekken in en rond het dorp
die de voor de geschiedenis van Overasselt interessant zijn.
Medio november heeft de wandeling een
nieuwe uitbreiding gekregen. Langs de route zijn een 11-tal (geel met zwarte opdruk)
bordjes geplaatst met oude veldnamen. Deze
oude veldnamen zijn eeuwenlang gebruikt
om percelen aan te duiden en komen regelmatig voor in oude akten of testamenten.
In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft
onze dorpsgenoot André van Zuijlen, in het
kader van zijn studie Nederlands, een afstudeerscriptie gewijd aan de binnen Overasselt gebruikte veldnamen. In 1972 heeft
een andere dorpsgenoot, Gerard Rooyakkers, een fraaie veldnamenkaart vervaardigd, waarop al die percelen zijn weergegeven. Beide stukken zijn terug te vinden
op de website van www.erfgoedheumen.nl
(doorklikken op Werkgroep Heerlijkheden
Overasselt).
Op de bordjes is naast de perceelnaam ook
een QR-code aangebracht via welke je snel
een verbinding kunt maken met de toelichting in woord, beeld en (soms) geluid op de
website. De verklarende toelichting is hier
verder aangevuld door Loes Theunissen.
In ons dorp hebben we veel percelen met

aanduidingen die met hoog/laag of nat/
droog te maken hebben, zoals bij sommige straatnamen (Hoogstraat, Laagstraat,
Zilverbergweg, Kruisbergsestraat enz.)
en percelen zoals bv. De Klef en Heegtse
Meer. Soms zit in een oude veldnaam een
verwijzing naar een vroegere gebruiksfunctie bv. bij De Oude Dijk, Schenskens
en Kortbossen. Soms wordt een relatie
met een voormalige eigenaar gelegd, zoals bv. bij Charisius Kampke en PiekenHalve Vrouwen. De benaming heeft vaak
een historie van vele eeuwen: zo wordt de
Eegelsmortel (mortel = natte plek en egel
= bloedzuiger) al genoemd in een akte uit
1318. De Oude Dijk kreeg haar naam toen
er eind 17e eeuw een nieuwe dijk bij de
Coehoorn werd aangelegd en Schenskens
verwijst naar een schanswerk van Maurits
in 1602. Pieken Halvevrouwen, ook wel
Pieke Halle vrouwen genoemd, verwijst
naar eigenaren in de 14e eeuw: t.w. Piek
heer van Sleburg en (mogelijk) Hille vrouwe van Schoonenburg.
De Werkgroep Heerlijkheden Overasselt
denkt met het terugbrengen van oude
veldnamen in het landschap een bijdrage
te leveren aan het levend houden van het
lokale erfgoed.
Er zijn plannen om begin komend jaar nog
een tweede groep bordjes met veldnamen
“met een verhaal” te gaan plaatsen langs
de wandelroute.
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DORPSKRANTPUZZEL
Stuur uw oplossing vóór 11 januari met vermelding van naam, adres en telefoonnummer
naar mevr. L. Creemers, Kon. Wilhelminastraat 20, 6611 BM Overasselt. Onder de goede
inzendingen wordt een winnaar getrokken, die een waardebon van €15 van een van onze
middenstanders naar keuze wint. Mailen kan ook naar:
bezorgingdorpskrant@overasselt.info
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