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COLOFON

REDACTIE:
Fons Gerrits, Lène Creemers, 
Judith van Beukering, Niek Egtberts, 
Anke Hermsen en Wim Cousijn

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, Drukkervanderegio.nl

WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is via 
internet en email gratis beschik-
baar. Wilt u de krant ook via de 
mail? Stuur  uw mailadres naar:

info@overasselt.info

VOLGENDE EDITIE
De volgende Dorpskrant ligt in de 
week van 25 februari op de mat. 

DEEL UW VERHAAL
Heeft u kopij voor de Dorpskrant? 
Heel graag! Mail uw verhaal voor  
30 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 laten plaatsen. Die 
komt dan zowel in de papieren 
versie als de digitale versie. Voor 
tarieven informeert u via:

redactie@overasselt.info

NIET ONTVANGEN?
Heeft u de Dorpskrant niet ont-
vangen? Bel naar:

024-6222110

VAN DE REDACTIE

DE DORPSKRANT OVERASSELT ZOEKT: REDACTIELEDEN

DOOR WIM COUSIJN

Een Heftige Herfst! Gelukkig wél vaak met mooi weer. En 
ook met af en toe goed nieuws voor ons dorp. Zoals een 
gemeenteraad die wakker lijkt te worden en oog en oor 
begint te krijgen voor een paar stevige problemen in Over-
asselt. Waren we met het vorige college verwend? Met 
drie wethouders en een burgemeester van de gemeente 
Heumen die óns dorp als woonplek hadden? Nu hebben 
we slechts nog één raadslid die hier woont; en hij houdt 
er nog mee op ook. Nee, u weet wel beter: we lossen hier 
vooral zélf veel op. Ondernemende en initiatiefrijke mensen 
hier. En een goede mix van autochtonen en import: dat hier 
vruchtbaar samen werkt. Grote domper op de stemming 
is wel de heftige coronapiek en de beperkingen die dat 
voor ons met zich meebrengt. Krek zo mot ut heeft haar 
prinsenlancering moeten uitstellen. Ai! Dat wordt gevoeld! 
Maar goed nieuws is dat de bieb niet door bezuinigingen 
getroffen zal worden. Helpt u een handje mee? O, kom 
er ‘ns eens kijken wat ons filiaal zoal te bieden heeft! Niet 
alleen voor kinderen hoor. Verder hebben we kerstverha-
len, onze puzzel, een verhaal over een Syrisch gezin hier 
en een interview met onze dorpsimker Herman Gerrits. Een 
rapportage over de snelst gebouwde woningen achter de 
Buurderij, zorgen over de Hoogstraat die heringericht gaat 
worden en toch ook weer het nodige aan cultuur waaraan 
Overasselt bovengemiddeld rijk is. Genoeg voor onder de 
kerstboom dus. De redactie wenst alle Overasseltenaren 
een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar. We gaan weer 
naar de langere dagen en dat biedt perspectief. Zet uw 
schouders onder 2022: samen maken we er wat van.

Kun je schrijven, of vind je 
het leuk om iemand te in-
terviewen? Kom dan bij de 
redactie van je eigen Dorps-
krant Overasselt. We komen 
6 keer per jaar uit en bieden 
je veel ruimte voor eigen 
ideeën. Stuur een mail naar:

redactie@overasselt.info
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NIEUWE BANKJES AAN DE MAAS
DOOR ANKE HERMSEN

door Theo Dinnissen

Vanaf oktober zijn er nieuwe bankjes geplaatst 
tussen de Maas en landgoed de Zomp. De 
nieuwe eigenaar van het landgoed had de oude 
bankjes verwijderd nadat er een bezoeker door 
een van de bankjes gezakt was. Toen bleek dat 
de oude bankjes ook geplaatst waren door de 
vorige eigenaar heeft hij er nieuwe voor terug-
geplaatst. En daar zijn wij hem heel erg dank-
baar voor en blij mee. Complimenten voor dit 
initiatief, een mooie aanwinst in ons dorp. 

Welkom in Overasselt. 

Wie ooit op de kerkstraot, Èèwiek of Starrebosch 
zien knieën kapot gevalle hèt

bij Schlieger of Spanhof op schôl hèt gezèète
of un Heldro ijsco at bij Driek van Hout in ut bos.

Geschatst hèt op de waoi, uiversnest of veule sloote
dur ut broek hèt ligge streupe

in de wëttering natte voete opliep
of as bruidje op oew moist in un prosessie hèt geloope.

Mit oew bokspiepe opgestrupt
0p blote voete in de Maos hèt gestaon

stiekem in ut meeuweven eier hèt gerapt
in ut broek op knient of haos hèt gestrupt.

Harrie Wientjes nog boomstamme hèt zien zaage
Gedanst hèt, in un kermistent mit ut matinee

Bij Bart van Lange of Dries Klabbers vur de winkel hèt staon blieke
Un frietje gehaold hèt bij Toon Berlie ziene snackwaage.

Oewe fietse båànd bij ut zesde huus het laote plekke
Stiekem hèt staon vrije achter de pisbak bij de kerk

Of Pierre Slicher plante hèt zien stekke
Dan vertel ik oe efkus, wis mar nie bang

Dêgge inne echte Overààseltenaor blieft, oew hèle lèève lang.

Overasseltsenaar 
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MARIABEELDJES
DOOR DE REDACTIE

Midden in de pandemie werd ik getroffen 
door een bericht in de rubriek ‘lezers hel-
pen lezers’ van de Gelderlander. Hierin 
stond een oproep van Maria Driessen uit 
Overasselt om hulp bij het uitbreiden van 
haar Mariabeelden collectie.

Door de lockdown zag zij geen kans haar 
verzameling uit te bouwen, via rommelmark-
ten en kringloopwinkels. Reden genoeg 
voor de redactie om contact met haar op te 
nemen. Deze Maria werd 66 jaar geleden 
geboren aan de Meerestraat in Overasselt 
als Maria Willems. Zij is de middelste van 
zeven kinderen in het gezin en heeft nog 
drie broertjes en drie zusjes. Zij zat op de 
oude Peter Canisiusschool (nu ‘De Wissel’). 
In die tijd is ook de huidige Zilverbergschool 
gebouwd en daar heeft ze ook nog enkele 
jaren op gezeten. En daarna naar de meis-
jesmulo in Grave. Bijzonder daar was dat er 
indertijd ook drie blinde meisjes in de klas 
zaten die alles in braille schreven.

Maria kon goed leren en deed dus de mulo 
met middenstandsdiploma, waarna zij, na 
de gebruikelijke vormingsklas, op kantoor 
ging werken. Jarenlang heeft zij in het cen-
trum van Nijmegen bij verschillende bedrij-
ven gewerkt. Ook in 1981, het jaar van de 
Piersonrellen, waar zij persoonlijk getuige 
van is geweest. Gelukkig niet als deelnemer 
maar slechts als toeschouwer. Al 40 jaar is 
zij gelukkig met haar Ger en 10 jaar geleden 
scoorde zij haar eerste Mariabeelden, van 
zilver, misschien nep maar daarom niet min-
der mooi. En dat voor slechts € 5,-. Beide 
beeldjes zijn afkomstig uit Lourdes, kenners 
zien dat direct.

En zo begon het, op de rommelmarkt in Wij-
chen. Niet alleen omdat zij zelf Maria heet, 
ook omdat de meeste Mariabeelden iets 
troostends hebben, iets beschermends waar 
wij allemaal naar op zoek zijn. Veel men-
sen voelen iets van ontroering, juist bij de 
beelden van Maria met kind. En er bestaan 
natuurlijk veel verschillende beelden. 
 

Een afbeelding van Maria is weliswaar ty-
pisch katholiek maar bezoekers van Lourdes 
zien dat, net als Maria Driessen, veel ruimer. 
Ook zonder katholieke achtergrond kan men 
de charme en de schoonheid van dit soort 
zaken waarderen. Onze Maria is nog nooit in 
Lourdes geweest, maar komt wel regelma-
tig in Meersel-Dreef, ook wel het Belgische 
Lourdes genoemd, waar een schitterende 
Mariakapel gebouwd is. Ook loopt zij op va-
kantie wel altijd de plaatselijke kerk binnen 
en geniet dan van alles wat ze tegenkomt. 
Op mijn vraag wat haar mooiste beeld is laat 
zij de onderstaande zogenaamde gevel-maria 
zien.
 
Mocht iemand nog Mariabeeldjes in een 
vergeten hoekje hebben staan, dan mag u 
gerust mailen naar maridrie@hotmail.com.
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DORPSPLATFORM OVERASSELT 15 JAAR !
DOOR DPO

Net op tijd was de 1,5 meter opgeheven! En 
dat was maar goed, want zo’n 200 mensen 
waren op 7 oktober bijeen in het vereni-
gingsgebouw om het 15-jarig bestaan van 
het dorpsplatform Overasselt te vieren. Wat 
leuk om elkaar weer te treffen en spreken. 
Veel plezier was er om alle ‘dorpse’ gebrui-
ken en uitspraken die de revue passeerden.  
Er werd samen met Engsele een oud en 
met de Serpentino’s een nieuwer volkslied 
gezongen. Hartelijk gelachen werd er bij de 
bijdragen van meewerkende artiesten Louis 
Teunissen, Peter Gommers, cabaretgroep 
de Serpetino’s en de presentatoren Nico en 
John. Uit het smakelijke verhaal van Wim 
Daniëls viel op te maken dat Overasselt echt 
wel voldoet aan de definities van een dorp!

Tussendoor waren er twee vragen om ons 
over te buigen: Wat is nu typisch Overasselt 
en wil je behouden? Burenhulp; saamhorig-
heid; het rijke verenigingsleven; “die woont 
in het huis van…..”… tja, je eigen huis wordt 
het nooit!; de kerstbomen in december; de 
ondernemers; de historische gebouwen 
inclusief de kerk.

Wat zou je wensen voor de toekomst? Wo-
nen voor starters en ook voor ouderen; een 
veiligere Dorpsstraat en oversteek naar 
Derks; een aantrekkelijke dorpskern;  veel 
groen, meer verbinding met en gebruik van 
het gebied bij de Maas.  

Deze avond was ook de aftrap van een 
nieuwe, divers samengestelde groep in-
woners die zich het komend jaar gaat 
toeleggen op het maken van een nieuw 
Dorpsplan. Een Dorpsplan met wensen/
plannen voor de toekomst, voor de komen-
de 10 jaar. Wil je ideeën over de toekomst 
kwijt? Spreek dan iemand van hen aan: 
Betty Bartels, Bart Nijs, Ellis van Wieringen, 
Nico Aalderink, Najad Wali, Joost Hopman, 
Ronald Janssen, Astrid van Dael, Anneke 
Meijsen, Ellis Schipper, Annette Mengde, 
Lieke Jacobs, Jannus Arts, Maran Welbe-
dacht. 

Zoveel mensen, zoveel meningen. We stel-
len ons ten doel zoveel mogelijk wensen, 
dromen en ideeën voor ons dorp te horen, 
van jullie, inwoners van Overasselt. Onge-
twijfeld zijn er strijdige meningen en komen 
we dilemma’s tegen. Vanuit DPO willen we 
vooral ons inzetten voor behoud en verbe-
tering van de leefbaarheid. We maken ons 
hard voor participatie van de inwoners van 
Overasselt, in een vroeg stadium, bij de 
ontwikkeling van plannen door de gemeen-
te. Werkelijke knopen worden natuurlijk 
nooit door DPO doorgehakt. Daarvoor heb-
ben we de politiek en ons stemrecht. Van-
daar dat we iedereen oproepen om kritisch 
te kijken naar de plannen van de partijen  
rondom de komende gemeenteraadsver-
kiezingen.  
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NIEUW PLAN VOOR OVERASSELT: LEKKER EN GEZOND!
DOOR BART NIJS

Ken je dat?.... Dan pak je zo’n mooie glan-
zende zoete appel en terwijl je erin bijt, 
vraag je je af hoe ze toch zo’n mooie sap-
pige appel zonder enig vlekje kunnen laten 
groeien.

Ken je dat?.... Je koopt zo’n kaarsrech-
te komkommer, dat je denkt: wat gek en 
zonde dat ze die allemaal apart in plastic 
verpakken. En zie ik het goed? Komen die 
sperzieboontjes uit Brazilië?  En dat het zo 
geweldig is dat je in december aardbeien 
kunt kopen?!

Of je loopt… dat ken je vast wel, langs een 
prachtig mooi veld met boerenkool en je 
ziet dat er tussen al die boerenkool géén 
onkruid groeit, géén molshopen zitten, geen 
vogels….. En dan zie je aan de einder die 
tractor met die brede armen en grote wit-
te vaten met vloeistof door de boerenkool 
rijden….

Wij zijn gewoontedieren. 95% van wat we 
doen, doen we automatisch en blijven we 
ook zo doen. Maar 5% heeft wel eens wilde 
ideeën, of zet bij bovenstaande dingen 
oprecht vraagtekens. Maar ons gewoonte-
zelf trekt ons weer terug in ons dagelijks 
bestaande gedrag.

Maar ben jij die persoon die eens naar die 
5% zou willen luisteren en handelen…? 
Dan heb ik een aardigheidje te vertellen.

Wij zijn: Jeroen Carpentier, Henk van den 
Berg, Pieter Engels, Rob Steenvoorde en Bart 
Nijs. En we hebben het plan opgevat om een 
stichting of vereniging op te richten. We willen 
zo dicht mogelijk bij de kern van Overasselt 
1 à 2 hectare grond kopen of pachten, een 
groep geïnteresseerde mensen bij elkaar 
krijgen en een biologische boer vinden die 
er economisch ook beter van wordt, om zo 
te kijken of we gezonder, milieubewuster en 
lekkerder kunnen eten. We gaan onze eigen 
groenten verbouwen of laten verbouwen maar 
waar we, als we willen, ook zelf de handen uit 
de mouwen kunnen steken. Zo kunnen we zelf 
letterlijk onze eigen boontjes doppen na het 
plukken op een plek waar we samen hagen 
planten, fruitbomen zetten, oogsten en work-
shops houden en waar we weer nieuwe men-
sen leren kennen. 

Kortere ketens, dichter bij de natuur, biolo-
gisch maar ook productief en economisch 
verantwoord. Voor de professionele biolo-
gische boer zijn dagelijkse boterham, voor 
ons de dagelijkse portie groenten.

We zijn een initiatiefgroep en staan nog in 
het begin maar zijn vastbesloten. Ben jij ge-
interesseerd en wil je eventueel meedoen? 
Of weet je wellicht iemand met een poten-
tieel stuk koop- of pachtgrond? Ken je een 
biologische boer of afgestudeerde student 
hierin bijvoorbeeld. Geef je het dan door op 
lekker@groentenvandemolshoop.nl. 
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De twee bibliotheken in de gemeente Heu-
men blijven open. Vanwege een voorgeno-
men bezuiniging zouden de bibliotheken in 
Malden en Overasselt mogelijk in 2022 de 
deuren sluiten. Inmiddels is de bezuiniging 
van de baan, zo werd besloten tijdens de 
raadsvergadering op 4 november jl. Afgelo-
pen september organiseerde dorpsdichter 
Thijs Kersten nog een succesvolle literaire 
avond in Bibliotheek Malden, om aandacht 
te vragen voor het belang van de bieb.

Vorig jaar werd bekend dat de gemeente 
Heumen mogelijk fors op de bibliotheken in 
Heumen wilde bezuinigen. Het voortbestaan 
van de vestigingen in Malden en Overasselt 
was hierdoor lange tijd onzeker. Tot frus-
tratie van de Bibliotheek Gelderland Zuid, 
een grote groep betrokken inwoners van 
Heumen én Thijs Kersten, de dorpsdichter 
van Heumen. Want “de bieb is zoveel meer 
dan een rijtje boekenkasten”, aldus Kersten 
in een recent interview met VOX, het maga-
zine van de Radboud Universiteit. 
 
Poëzietalent in de bieb
De 19-jarige student Klassieke talen en 
dorpsdichter organiseerde samen met Sofie 
Deen, programmamaker van de Bibliotheek 
Malden, op dinsdagavond 22 september 
de spoken word-avond SPRAAKWATER. 
Onder meer dichters Daan Doesborgh, 
Wout Waanders en Thijs zelf traden op. Ook 
aanstormend poëzietalent liet van zich zien 

BIBLIOTHEKEN IN MALDEN EN OVERASSELT BLIJVEN BESTAAN
PERSBERICHT 8 NOVEMBER 2021

en horen. De bieb zat lekker vol, met publiek 
van alle leeftijden. Zo’n 40 procent van het 
publiek was student. Thijs komt van jongs 
af aan al in Bibliotheek Malden. “Als kind 
was deze bieb heel belangrijk voor me. Als 
ik boeken kwam halen had ik meteen een 
praatje met de medewerkers, die gaven tips. 
Het was echt een uitje,” vertelde Thijs tegen 
VOX.

De blik vooruit
Inmiddels is bekend dat de bezuiniging is 
geschrapt en de bibliotheken in Malden en 
Overasselt blijven bestaan. Dit is besloten 
tijdens de raadsvergadering op donderdag 
4 november 2021. Directeur Bert Hogemans 
van de Bibliotheek Gelderland Zuid is blij. 
“Gelukkig is de onzekerheid over het voort-
bestaan van onze vestigingen in Malden en 
Overasselt van de baan. We willen alle inwo-
ners bedanken die zich hebben ingezet voor 
het behoud van hun bieb. Gelukkig kunnen 
ze blijven genieten van een ontmoetingsplek 
vol verhalen, informatie en hulp op het ge-
bied van taal en digitaal. We richten de blik 
weer vooruit!”

Het team van vrijwilligers dat in het vereni-
gingsgebouw achter de bar staat, zoekt ver-
sterking. Wil je ervaring opdoen als barman 
of Barista? Zodat je later overal in de horeca 
aan de slag kunt? Neem dan contact op met 
Desiree Verkaaik, telefoon: 06-86838681. 
We bieden je begeleiding en een prettige 
werksfeer. Je leert er veel. Een vrijwilligers-
vergoeding is bespreekbaar.

HORECA-ERVARING OPDOEN?
ADVERTENTIE ADVERTENTIE

06 12 27 27 05Stefan Theunissen info@beeldstaal.eu

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu
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Zo vlak voor Oud en Nieuw begint het altijd 
weer te kriebelen, het mannelijke oergevoel, 
de diepe behoefte om te knallen, herrie te ma-
ken en dan het liefst zo hard en veel mogelijk.

Waarom doen we dat eigenlijk?
Het is begonnen met angst, angst voor de 
vijand en voor boze geesten, en al sinds zo’n 
800 jaar geleden, hebben we, mede door de 
uitvinding van het buskruit, het idee dat we de 
vijand en de boze geesten kunnen wegjagen. 
Dat idee is al heel lang geleden losgelaten, 
maar het knallen is gebleven.

Toen ik klein was, was vuurwerk nogal duur 
en zochten we goedkopere mogelijkheden. 
Carbid was een prima alternatief, verkrijgbaar 
bij de fietsenmaker of de smid. Wij hadden 
indertijd genoeg aan bijvoorbeeld Maggiblik-
jes, met een dekseltje dat er af kon vliegen en 
er weer opgedaan kon worden en een gaatje 
in de bodem.

Je nam het blikje, deed er een stukje carbid 
in en tufte erop. Dekseltje erop, blikje op de 
grond, je voet erop en een vlammetje voor het 
gaatje houden: BAM!!

Vuurwerkverbod
De laatste jaren is het vuurwerk steeds hef-
tiger geworden, eigenlijk is het teveel en te 
groots geworden. Niet eens zozeer door het 
legale vuurwerk, het illegale vuurwerk heeft er 
mede toe geleid dat er maatregelen moesten 
komen. Om die reden heeft onze gemeente, 
en ook de meeste omliggende gemeentes, 
besloten om het vuurwerk te verbieden. In 
april dit jaar heeft onze raad dit besluit geno-

CARBID
DOOR NICK EGTBERTS

men, enkele politieke partijen sputterden wat 
tegen maar uiteindelijk is het besluit met alge-
mene stemmen aangenomen. Dit jaar voor het 
eerst en dat betekent toch wel iets, de jaarwis-
seling verandert voorgoed!

En nu verder?
De uitlaatklep die kennelijk nodig was is er 
niet meer. Komt er een nieuwe? Eigenlijk is 
die er al!

Op de foto hierboven ziet U enkele dorpsge-
noten die vorig jaar een van de groepen in de 
uiterwaarden vormden. Vooral in Noord- en 
Oost-Nederland is het carbidschieten een 
steeds grotere rol gaan spelen en wordt het 
gerekend tot ons immateriële erfgoed. Op ou-
dejaarsdag wordt in de uiterwaarden al jaren 
carbid geschoten, met melkbussen en ballen 
en steeds mooiere installaties.

Van links naar rechts Hein Derks Laurens Pauwels Rik Burgers en Timo Nijhuis

Mandala van Anke
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TEXTIEL
OUD PAPIER
EN KARTONGFT-afval GFT-afvalGLAS

Luiers en
incontinentie-

materiaal 
ELECTRISCHE
APPARATEN

TEXTIEL
OUD PAPIER
EN KARTONGFT-afval GFT-afvalGLAS

Luiers en
incontinentie-

materiaal 
ELECTRISCHE
APPARATEN

TEXTIEL
OUD PAPIER
EN KARTONGFT-afval GFT-afvalGLAS

Luiers en
incontinentie-

materiaal 
ELECTRISCHE
APPARATEN

PLASTIC+ TEXTIEL
OUD PAPIER
EN KARTONGFT-afval GFT-afvalGLAS

Luiers en
incontinentie-

materiaal 
ELECTRISCHE
APPARATEN

Ook dit kan je makkelijk scheiden! 
Tijdens de feestdagen tuigen we de kerstboom op, 
maken we een uitgebreid kerstdiner en luiden we het 
nieuwe jaar in. Ook tijdens deze dagen houd je vaak afval 
over. Ook dit afval kan je makkelijk scheiden. Weten hoe? 
Wij helpen graag.

Twijfel je welk afval waar hoort?
Check de afvalwegwijzer in de Dar app. Vul het product 
in en zie direct waar het bij hoort. Makkelijk toch?

Download ook de Dar app
Voor de afvalweg-
wijzer en weet precies 
wanneer wij in 2022 
jouw afval ophalen.

Afval tijdens
de feestdagen?

Lege flessen

Waxinelichtjes
Kerstboom
en takken

Kerstverlichting

Cadeau-
verpakkingen

Etensresten

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

Hoe het precies moet is tegenwoordig makke-
lijk op te zoeken op internet. Mocht er in ons 
dorp iemand ineens besluiten mee te doen, 
dan kunnen wij alleen maar adviseren: houd je 
aan de regels, want die zijn er natuurlijk ook.

Op de website van onze gemeente is het 
verbod van het consumentenvuurwerk en de 
daarbij besloten ‘regulering carbidschieten’ 
terug te vinden. Belangrijke elementen hierin 
zijn: Buiten de bebouwde kom, 75 meter van 
de bebouwing, 300 meter van zorginstellin-
gen en dierenhouderijen. Dus: gewoon in de 
uiterwaarden!

Het belangrijkste is: doe voorzichtig, houd re-
kening met mens en dier en dus afstand tot de 
bebouwing. In de uiterwaarden is ruimte zat!
Het geheel van regels is te vinden via de vol-
gende link: https://zoek.officiëlebekendmakin-
gen.nl/gmb-2021-130570.html

Mandala van Anke
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DORSKRANTPUZZEL: OVERASSELT

Stuur uw oplossing vóór vrijdag 8 januari met vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer naar mevr. L. Creemers, Kon. Wilhelminastraat 20, 6611 BM Overasselt. Onder de 
goede inzendingen wordt een winnaar getrokken, die een waardebon van € 15 van een van 
onze middenstanders naar keuze wint.
Mailen kan ook naar: bezorgingdorpskrant@overasselt.info.



11

“Jezus! Nee toch”. De woorden kwamen 
rauw uit zijn keel. Daar lag hij in de drek 
tussen de slachtrijpe varkens terwijl het 
bloed langs zijn nek gutste. Dit is foute boel. 
Als ik niet snel wegkom vreten ze me op. En 
jawel, daar kwamen ze al op het bloedplasje 
af. Varkens die bloed proeven veranderen 
in verscheurende monsters, dat wist Joris 
goed. Met een vlijmende pijn in zijn schou-
der rees hij razendsnel op en schopte een 
varken van zich af. Via een omgekeerde em-
mer kon hij zich met grote inspanning op-
trekken aan een leidingbuis van de voercon-
tainer. Daar zat hij nu op een soort eilandje 
midden in de stal met onder zich een meute 
krijsende varkens. “Jezus! Nee toch”, klonk 
het nogmaals terwijl het bloed langs zijn 
arm naar beneden droop. Even drong het 
tot hem door dat het toch wel raar was om 
Jezus’ naam op zo’n manier te gebruiken. 
Jezus? Daar had hij immers niets meer mee.

Maanden geleden trok Joris met een ver-
hitte kop bij zijn ouders weg. De eeuwi-
ge gesprekken over boeren die moesten 
vechten tegen regels en de aandrang van 
zijn ouders om met broer Jan de melkvee-
houderij over te nemen. Jullie bekijken het 
maar! Met een paar bagagetasjes was hij op 
zijn fiets gestapt. Vanaf Maastricht volgde 
hij een route voor fietsers naar Santiago de 
Compostella. Op zijn derde overnachting 
ontmoette hij Fons een jonge knaap die zijn 
priesteropleiding had opgegeven. De vierde 
nacht overnachtten ze in een klooster. Na 
het eten sloeg Fons een Bijbeltje open het-
geen bij Joris een reactie uitlokte: “Jezus! 
Nee toch”. Wat bedoel je Joris? ‘‘Nou ja, ik 
dacht dat jij met je opleiding ook je geloof 
wel had opgegeven’’. “Ha ha, nee hoor: Ik 
denk dat ik op zoek ben naar datgene 
waarvoor jij op de vlucht bent”. Joris wist 
hier niet goed raad mee. Goeie reis Fons en 
bedankt voor je korte vriendschap.

Enkele maanden was hij al van huis. Zijn 
telefoon toonde een minimaal banksaldo. 
Uiteindelijk passeerde hij de Nederland-
se grens. Wat moet ik vertellen als ik weer 

thuiskom? “Hier is de verloren zoon?” 
Hij besloot bij neef Gerrit in Gemert langs te 
gaan. Gerrit had de varkenshouderij van zijn 
vader overgenomen, ondanks dat hij eerst 
het onderwijs in wilde. Hoe maakte hij die 
omslag?

Gerrits vrouw Lieneke: ‘‘Je treft het niet 
jongen. Gerrit is door zijn rug gegaan en 
moet plat blijven liggen en intussen moet ik 
de beesten nalopen’’. ‘‘Dan tref jij het wél, ik 
heb voorlopig niks om handen, dus ......’’ 

Zo was Joris tussen de varkens geko-
men. Nog even op een omgekeerde em-
mer staand een nieuwe lamp in de fitting 
draaien. Hij moet zijn evenwicht zijn kwijt 
geraakt. Rakelings viel hij langs het stalen 
separatiehek maar wel met zijn hals in de 
ophangbeugel waarmee je de hekken kon 
koppelen. Het gekrijs was afgenomen, maar 
hij vertrouwde de beesten nog niet. Einde-
lijk gaat de staldeur open: “Joris kom eens 
kijken, er is een lammetje geboren!” Het 
was Marijke, het dochtertje van Gerrit en 
Lieneke. ‘‘Marijke wil je mamma roepen en 
zeggen dat er iets fout is gegaan?’’

Nadat de dokter de wond had gehecht was 
het tijd voor de warme maaltijd. Tjonge, wat 
een feestmaal, sprak Joris. “Zo is het ook 
bedoeld. Dank zij jouw hulp kon ik vandaag 
uitgebreid inkopen. En ....., hebben we niet 
een driedubbele reden voor een feest?” 
Joris keek haar vragend aan. “Omdat jij 
het er zo goed vanaf bracht, omdat er een 
kerstlam geboren is, én omdat we vanavond 
mogen vieren dat Jezus voor ons op aarde 
kwam”.

Plots gaat de deur van het achterhuis open: 
“Toe maar”, zegt Marijke en duwt een mek-
kerend schaap naar binnen samen met haar 
pasgeboren lam. “Niet in huis Marijke”, 
roept Lieneke. “Jawel hoor”, reageert Ger-
rit: “Deze keer mag het. Een lam met Kerst. 
Hoe mooi wil je het hebben in de Kerst-
nacht? Heeft Jezus zich niet steeds met een 
lam vergeleken?’’

DE VARKENSHOEDER
DOOR FRANK VAN DEN DOOL
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Aleppo. Gewone jonge mensen, hij werkte in de 
horeca en zij in een winkel. Ze zijn allebei van 
Koerdische afkomst maar de Koerden werden 
ook toen al niet echt geaccepteerd, men mocht 
bijvoorbeeld geen Koerdisch leren of spreken. 
In 2011 was de oorlog in Syrië uitgebroken en in 
2012 besloot de familie te vluchten, naar Liba-
non. Met de auto.

Libanon was slechts 500 kilometer van Afrin, 6 
uur rijden met de auto dus in een dag te doen.
In Libanon hebben ze 2 jaar gewoond in een 
huurhuis en gewerkt, vooral in de horeca.
In 2014 werd de situatie in Libanon ook steeds 
slechter en besloten ze om weer op weg te 
gaan, liefst naar Europa, Nederland of Duitsland. 
Dat moest dan weer via Syrië naar Turkije, want
rechtstreeks kan niet. Een reis van 5 dagen.
In Turkije hebben ze 7 maanden gewoond en
gewerkt, waarna Najat besloot zonder zijn gezin
verder te trekken, met zijn broer en 5 neven. 

De tocht van Turkije naar West Europa
Zoiets klinkt eenvoudig maar werd een barre 
tocht. Naar de westkust van Turkije kostte hen 
17 dagen, met de trein, taxi en lopend werd Bo-
drum bereikt terwijl moeder met de 2 kinderen 

Toen ik jaren geleden op mijn kleinkinderen 
bij de poort, of eigenlijk, toen mocht het nog, 
op het schoolplein van de Zilverberg stond te 
wachten, zag ik hen voor het eerst. Vader Na-
jat, moeder Mezkeen en de kinderen Simaf en 
Mamouche (spreek uit Mamoesj), overduidelijk 
nieuw op school.

Najat was regelmatig met zijn broer en of 
schoonzus en probeerde duidelijk contact te 
maken, maar dat was in het begin heel moeilijk.
Ook Mezkeen en haar schoonzus waren regel-
matig samen om de neefjes en nichtjes op te 
halen, blij dat ze elkaar hadden en evenals de 
mannen wilden ze graag contact maar vonden 
dat heel moeilijk.

Inmiddels voelen vooral de kinderen zich hier 
helemaal thuis en willen de ouders hier niet 
meer weg. Maar, het verhaal erachter, hoe zijn 
ze hier terechtgekomen? Het is een lang ver-
haal, natuurlijk ingekort, en zelfs nu ik dit schrijf 
borrelen er vragen bij mij op. 

Het begin van de ellende.
De familie woonde in 2012 in Afrin, een stad-
je in Syrie, zo’n 60 kilometer ten noorden van 

SYRIËRS IN OVERASSELT, DE FAMILIE WALI
DOOR NICK EGTBERTS
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achterbleef in Turkije. Vanuit Bodrum kun je het 
Griekse eiland Kos zien liggen en daar besloten 
ze te proberen met een rubberbootje op een 
Grieks eiland te komen. Dat lukte, op Kalymnos, 
een klein eilandje vlak boven Kos. Daar meld-
den ze zich aan als vluchteling en omdat er op 
Kalymnos geen faciliteiten waren om vluchtelin-
gen op te vangen werden ze door de Grieken 
naar Athene gebracht waar de procedure moest 
beginnen. Een onderdeel van deze procedure is 
de vingerafdrukken registreren en dat wilden ze 
niet omdat dan de kans op asiel in West-Europa 
veel kleiner wordt. Dus ze besloten dit niet af te 
wachten en verder te gaan. 

Via Macedonië, waar ze lopend de grens over-
staken, Kosovo en Servië, en vanaf daar een 
dertien uur durende tocht door het grensgebied 
bereikten ze Hongarije. In Hongarije verloren ze 
elkaar uit het oog en is Najat alleen verder ge-
trokken. Met een auto naar Wenen en vandaar 
met de trein naar Frankfurt. In Heerlen heeft hij 
zich voor het eerst in Nederland gemeld.

Vanaf Ter Apel een nieuwe start.
In juli 2015 kwam hij in de opvang in Ter Apel 
vanwaar hij, via de asielcentra in Luttelgeest en 

Winterswijk, inmiddels weer herenigd met zijn 
broer, in onze gemeente terecht kwam. Zijn eer-
ste woning in Overasselt was aan de Plattegraaf 
waar hij samen met zijn broer ongeveer een jaar 
gewoond heeft. In die tijd heeft hij 3 maanden 
vrijwilligerswerk gedaan in Wijchen bij de Smid 
en ook 8 maanden taalles gevolgd.
In die tijd heeft hij, en trouwens zijn broer ook, 
gezinshereniging aangevraagd en op 14 juni 
2016 kreeg het gezin het huis aan de Kruiskamp 
toegewezen waar in 2018 ook hun derde kindje, 
Merva, is geboren.

Vanaf 2016 is Najat reeds werkzaam bij het 
ABC-restaurant in Velp en sinds 2018 als kok bij 
de Baron in Uden. Op mijn vraag: “Zijn jullie
moslim”, antwoordde hij: “Ja, dat stond in Syrië
ook in mijn paspoort, omdat het moest.” Maar 
op de vraag: “Komt er dan dit jaar bij jullie een 
kerstboom in huis”, knikte hij glunderend: “Dat 
vinden de kinderen prachtig.”

In dit hele verhaal komt zijn vrouw Mezkeen 
nauwelijks voor. Zij heeft deze tijd met haar twee 
kleine kinderen grotendeels in Turkije doorge-
bracht en dus haar eigen verhaal. Misschien 
komen we daar nog eens op terug.

In oprichting … wie doet mee? Wij willen graag 
een groep (min. 12 en max. 16 pers.) samen-
stellen met mensen die het leuk vinden om met 
anderen te koken en samen te eten. Gekookt 
wordt in KooKpunt en gezellig eten doen we in 
De Voorkamer, beiden in het Verenigingsge-
bouw.

De bedoeling is om 10 x samen te eten waar-
van iedereen 3x voor het hele gezelschap kookt 
en de overige 7 keer alleen gezellig aanschuift 
en geniet van wat een ander heeft bereid! We 
gaan (wisselende?) groepen vormen van 3 of 4 
personen, mannen en vrouwen van alle leeftij-
den, die als groep de maaltijden kiezen, kopen, 
koken en opruimen. Ben je jonger dan 25 jaar 
dan krijg je 50% korting!

Wij stellen ons voor; een verrassingsmenu voor 
‘alleseters’ vlees, vis, of vegetarisch, het kook-
team bepaalt het menu! “Van stamppot tot slier-

SAMEN KOKEN OVERASSELT
tjes”. Eten op maandag, dinsdag of woensdag 
van 17.30 tot 18.45 uur. De eerste eetbijeen-
komst willen we houden in week 4 van 2022.

Inschrijfbedrag voor deelname bedraagt, volle-
dig vooraf te betalen totaal €100,00 per persoon 
exclusief dranken, voor deze 10 bijeenkomsten. 
Dit lage bedrag is mogelijk gemaakt door fijne 
medewerking van het verenigingsgebouw, en 
jouw eigen inzet. Data van de eetmomenten, de 
spelregels en het kookschema gaan we in goed 
overleg samen op de eerste informatiebijeen-
komst in week 2 van 2022 bespreken. Uitnodi-
ging volgt als de inschrijvingen binnen zijn.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen geef 
je dan z.s.m. op. Let op: vol = vol! 

Inschrijven en voor vragen kan je terecht bij:
Joke Knoope (Joke.knoope@live.nl) en Hennie 
van Lin (hennievanlin@gmail.com)
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JAN VAN DER BURGT
DOOR NICK EGTBERS

De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn 
in maart 2022. Op 31 januari vindt de kandi-
daatstellingplaats, dat is dus de dag dat de 
partijen hun lijsten moeten inleveren. Op dit mo-
ment is de enige Overasseltenaar die in de raad 
zit Jan van der Burgt, die deel uitmaakt van de 
fractie van het CDA, voorwaar een hele magere 
vertegenwoordiging. De vorige periode kwam 
het hele college uit Overasselt en had men in 
ons dorp het idee dat de belangen van ons 
redelijk gewaarborgd werden. Op dit moment 
komen er vier raadsleden uit het dorp Heumen, 
voorwaar een goede vertegenwoordiging. Ook 
de twee wethouders uit Nederasselt zullen toch 
ook wel voor hun dorpje opkomen. Inmiddels is 
het toch wel anders, als je aan een willekeurige 
inwoner vraagt wat hij/zij van de service van de 
gemeente vindt, is het antwoord: teleurstellend, 
hopeloos, nog nooit zo slecht geweest. Mede 
daarom zijn we bij Jan geweest om zijn visie te 
horen over zijn tijd in de raad.

12 jaar is genoeg!
Als eerste de vraag: ‘‘Jan, ga je voor nog een 
periode?’’ Zijn antwoord was verrassend maar 
duidelijk: ‘‘Nee! Het is mooi geweest en het is 
tijd voor nieuwe ideeën, het CDA zoekt nieuw 
bloed’’. Voor Overasselt heel jammer, maar 
tegelijkertijd zijn er nieuwe kansen. Alle partijen 
zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen, vooral 
jongeren (en in de gemeentepolitiek zijn ‘jon-
geren’ onder de 40 ook al behoorlijk jong) en 
vrouwen.

Jan heeft 12 jaar in de raad gezeten en was 
daarvoor al een aantal jaren commissielid, om 
het vak te leren. Jan had ook wel graag wet-
houder willen worden in 2018 maar omdat het 
CDA de post financiën kreeg toebedeeld en Jan 
vooral focuste op ‘welzijn’ werd er gekozen voor 
Maarten Schoenaker. Toch heeft hij met veel 
plezier al die jaren in de gemeentepolitiek ge-
zeten en op mijn vraag: ‘‘Waarop kijk je met de 
meeste voldoening terug’’, antwoordde hij: “In 
ieder geval ben ik trots op de realisatie van het 
vrijliggende fietspad aan de Hessenbergseweg, 
vooral belangrijk voor onze middelbare scholie-
ren.” Ook de opknapbeurt van de Vosseneind-
seweg was een van zijn doelen. De situatie rond 

de voetbalclub en de sporthal heeft in de loop 
der jaren ook veel aandacht van hem gekregen 
waarbij met name de verduurzaming van beiden 
iets is om trots op te zijn. 

We doen het zelf wel!
Het motto van ons dorp ‘we doen het zelf wel’ 
kent hij ook maar al te goed. Dat zich dat ook 
wel eens tegen het dorp of zijn inwoners keert, 
beaamt hij: ‘‘Onze raad heeft jaren geleden be-
sloten om de plannen voor ‘kleine planologische 
beslissingen’ aan het college te laten. Om die re-
den wordt de raad niet meer gekend in plannen 
voor tiny houses en andere bouwplannen, die 
dan ook vaak zonder opgaaf van reden worden 
afgeschoten. Dus zal iedereen met een plan dat 
zelf bij de wethouder moeten bevechten.’’

Schaamte.
Jan schaamt zich achteraf wel dat hij te snel 
akkoord is gegaan met het voorstel om te bezui-
nigen op de bibliotheek. Zijn eigen wethouder, 
heeft nog steeds het idee dat de bibliotheek 
best zonder de koepel van Gelderland-Zuid kan 
voortbestaan en dus veel kan bezuinigen, jam-
mer, heel jammer. Overigens ging de directeur 
van de bibliotheek hier ook niet vrijuit omdat hij 
niet mee wilde denken om de bibliotheek op 
een andere manier in te richten.

Toch verdient Jan ook de complimenten voor 
zijn initiatief om de Hoogstraat op de agenda te 
zetten. Zonder zijn motie had de raad echt niet 
besloten om in te zetten op de veiligheid van de 
Hoogstraat en het snel realiseren van een ze-
brapad. Het is dan nu aan wethouder Waas om 
hieraan uitvoering te geven. We hopen er het 
beste van, de heer Waas staat nu eenmaal niet 
bekend om zijn daadkracht.

Hoe nu verder zonder Jan?
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VOETGANGERS OP HET TROTTOIR, AUTO’S OP DE WEG

GLASGOW EN OVERASSELT

DOOR MIEKE DE GRAAFF

DOOR DE REDACTIE

Tja, wat heeft dat met elkaar te maken!? Mark 
Rutte riep in zijn toespraak tot de regeringslei-
ders: “Actie! Actie! Actie!“ en “Implementatie!!’’, 
ook driemaal. Zelden zo een daadkracht ge-
hoord. Maar wij zien dit vooral als een actie om 
zijn eigen daadkrachtige profiel te versterken, 
vooral in het buitenland, daar wil hij nog carrière 
maken.

En nu in Overasselt: Ruttes uitspraak, daar 
kopen wij niks voor, wij moeten het vooral zelf 
doen, en dan hebben we het in dit geval over 
het milieu, ons milieu, hier in Overasselt!
Rond de kersttijd halen wij weer van alles in 

Er loopt een oude dame op het trottoir, ge-
steund door haar rollator. Haar route wordt 
onderbroken door een op de stoep geparkeer-
de auto. Om verder te kunnen lopen moet zij 
de weg op. Schichtig kijkt zij om zich heen of 
er geen verkeer aan komt. Eenmaal voorbij de 
auto wil zij weer veilig haar weg vervolgen, maar 
de stoeprand is te hoog. Zij loopt verder tot de 
volgende inrit, waar deze laag is. Eindelijk weer 
veilig. Een jonge moeder met in de kinderwagen 
haar baby, haar peuter van 2 huppelend ernaast, 
komt het zelfde probleem tegen. Ook zij moet 
met kinderwagen en kind de straat op omdat 
het voetgangersterrein is ingenomen door een 
auto.

Dit overkomt ook groepjes cliënten van ‘Dichter-
bij’, die onder leiding een wandelingetje maken. 
En mensen die gearmd willen lopen om elkaar 
te ondersteunen. Het is de wereld op zijn kop. 
Auto’s horen op de weg. Het trottoir is een voet-
pad, bestemd voor voetgangers die zich daar 

veilig moeten kunnen voortbewegen.
Vraag je aan autobezitters waarom zij hun auto 
op de stoep en niet op straat parkeren, dan krijg 
je steevast als reactie dat zij dat voor de veilig-
heid doen. Maar voor de veiligheid van wie? 
Meer ruimte op de weg geeft de auto’s meer 
vrijheid, dus meer reden om vaart te maken.
Auto’s langs de straat halen juist de snelheid uit 
het (auto)verkeer. Dat geeft meer veiligheid voor 
iedereen: automobilisten, fietsers en voetgan-
gers.

Er was een tijd dat door het Dorpsplatform gele 
kaarten werden vervaardigd die achter de rui-
tenwissers van op de stoep geparkeerde auto’s 
werden geklemd. Misschien toch een goed idee 
om deze actie weer op te pakken.

Dan vragen we ook aan de gemeente om op 
alle straathoeken de trottoirs te verlagen. Dan 
kan iedereen weer veilig wandelen in Overas-
selt.

huis, van engeltjes van koper tot balletjes van 
brons, kandelaars van zilver of huisjes van goud.
Het kan niet op. Volgend jaar weer nieuwe.
De kringloopwinkel in Malden speelt hier op 
in, en helpt ons zo na te denken over ons con-
sumptiegedrag, is dat allemaal wel nodig? Kun-
nen we onze spullen van vorig jaar misschien 
hergebruiken, of gaan we ze ruilen, maar dan 
wel in de kringloopwinkel!?

Hierboven ziet u een gedeelte van hun assor-
timent, geen enkele garantie dat het er nu nog 
ligt maar een hele grote kans dat er allerlei 
andere spullen liggen. Kortom: sla uw slag!
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NIEUWE WONINGEN ACHTER DERKS
DOOR ANKE HERMSEN

Achter onze nieuwe supermarkt Derks en de 
Buurderij zijn de afgelopen weken in een razend 
tempo woningen neergezet. Het project Hof van 
Overasselt bestaat uit 12 woningen: 4 huurwo-
ningen en 8 koopwoningen. 

Toen de vorige Dorpskrant in september ver-
scheen was er een feestelijke opening van een 
deel van de woningen. Nu, bij het verschijnen 
van dit kerstnummer zijn de meeste woningen 
al bewoond. Dit is voor de redactie niet bij te 
benen!! Toch een impressie van dit knap staaltje 
werk. Het gaat over gasloze prefab woningen.   
Dat betekent dat er een unit (met keuken en 

toilet) geplaatst wordt. Hier omheen worden de 
wanden en verdiepingen gezet. Zonnepanelen 
op dak voor de duurzaamheid. Binnen 2 weken 
staat dan ook de eerste rij woningen. Natuurlijk 
verdient dit een feestelijke opening met een 
aantal nieuwe bewoners. 

Als alle bobo’s (lees aannemer, projectontwikke-
laar, Oosterpoort en de wethouder) hun woordje 
hebben gedaan worden we verrast met vuur-
werk en natuurlijk een glaasje champagne.
In het volgende nummer een impressie van de 
nieuwe wijk en een gesprek met een bewoner. 
We zijn blij met deze woningen.   

Tijd voor vuurwerkBobo’s op een rijtje

Tijd voor champagne Rene Waas geeft startsein
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SCHADELOOS
Bij het vuurwerkverbod denkt u misschien al 
snel aan de voordelen die zo’n verbod met 
zich meebrengt. Geen rotzooi op de straat 
en in de berm van potten, pijlen en knallers 
waarvan je tot ver in de lente de resten nog 
terug vindt in je tuin. Geen rookgordijn in het 
nieuwe jaar dat, vooral bij mist, als een smog-
deken lang in en rond je huis blijft hangen. Je 
denkt wellicht aan de rust voor jou en voor je 
huisdier die het verbod brengt op de dagen in 
aanloop naar het nieuwe jaar. Maar alles heeft 
zijn keerzijde.

Niet iedereen is zo blij met het vuurwerkver-
bod en dan hebben we het niet alleen over de 
verkopers en wederverkopers van het sier- en 
knalvuurwerk. De Dorpskrant deed een rond-
gang langs verschillende getroffen branches 
waar je een-twee-drie niet aan denkt. Om te 
beginnen belden we de overkoepeling van de 
bushokjesindustrie Abrifact. Zij verwacht een 
schade van circa 3 miljoen euro bij gebrek 
aan schade. Ontslag dreigt voor 22 fte. De 
brievenbusfabrikanten vrezen zelfs een nog 
groter verlies van werkplaatsen van wel 30 fte. 
Hetzelfde beeld levert navraag bij verkeers-
bordenmaker RHgroep in Boekel. Anderhalf 
jaar geleden hebben we juist veel mensen 
moeten aannemen en opleiden als gevolg 
van de plotselinge vraag naar 100 km bord-
jes. Diezelfde mensen moeten we nu al weer 
ontslaan. Zonde zegt directeur Salix: het duurt 

De oplossing van de puzzel in nr 5 van oktober 
dit jaar is: 

EEN HEERLIJK EN GEWELDIG DORP OM TE WONEN.

Heel veel goede inzendingen hebben we ont-
vangen. Uit alle goede inzendingen heeft Franz 
Grienberger weer een winnaar getrokken.
De winnaar is: Madeleine Dinnissen.

Madeleine proficiat, namens de redactie van de 
Dorpskrant.

ongeveer drie maanden aan opleiding voordat 
een nieuwe werknemer de cijfers recht kan 
plakken! Zonde! De jaarlijkse vuurwerkschade 
bedraagt ongeveer 20 miljoen. Een markt die 
plots bijna volledig verdampt en aan het eco-
nomische verkeer onttrokken wordt.
Ook de medische industrie levert fors in. Deze 
is nog niet eens mee gerekend. Directeur van 
de grootste kunstogenfabriek van West Eu-
ropa ‘Oculus Vitrum’ vreest dit jaar te blijven 
zitten met dozen vol glazen ogen. De in Parijs 
gevestigde fabriek voor blindenstokken Her-
bemont die zijn R&D afdeling in het Utrechtse 
Oog in Al heeft, moest plots andere strategi-
sche keuzes maken omdat zij zich de laatste 
jaren hebben gericht op hippe modellen voor 
de jongere doelgroep, een doelgroep die als 
gevolg van het vuurwerkverbod drastisch 
afneemt. Denk ook aan de vele medewerkers 
die hun brood verdienen in het amputatiewe-
zen van ledematen en hun toeleveranciers 
van kunstledematen. 

In de eerste week van januari wordt een col-
lecte gehouden. Een collecte om degenen die 
moeten leven van het herstel van schade de 
winter door te helpen omdat zij dit jaar geen 
schades kunnen fixen. Oftewel we stellen 
degenen schadeloos omdat zij dit jaar ‘scha-
deloos’ zijn. We roepen op om 10% van het 
bedrag dat u normaal aan vuurwerk besteedt 
te doneren. U zult het niet eens merken aan 
de huishoudportemonnee.

UITSLAG DORPSKRANTPUZZEL
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HERMAN GERRITS OVER IMKERSVREUGD (EN -VERDRIET)
DOOR JUDITH VAN BEUKERING

Wie langs de mooie witte boerderij ‘de 
Munnikhof’ komt, ziet daar onder een 
overkapping de bijenkasten staan van Herman 
Gerrits. Van jongs af aan was Herman al ge-
interesseerd in bijen. Zijn vader Sjang Gerrits 
was thuis op Worsum begonnen met een aan-
tal kasten en de kleine Herman keek de kunst 
graag van hem af. “Het is het beste om te 
leren van uw eigen leermeester, dus dat heb 
ik gedaan”, vertelt Herman. Als eerste hielp hij 
mee om de bijenvolken die gingen zwermen, 
te vangen (scheppen). Later wilde Herman 
zelf ook bijen gaan houden en omdat hij het 
allemaal goed wilde bekijken was hij van plan 
om dit in een glazen bak te doen. “Mijn vader 
zei, jongen dat gaat niet, die bak is veel te 
klein en het wordt ook veel te warm. Maar je 
weet hoe je als kind bent: eigenwijs.” Dus het 
bijenvolk ging in die bak, Herman maakte er 
een paar raampjes voor en zette het hele ding 
op een paal. Zoals vader Sjang al voorspeld 
had, werd het glas in de zon veel te warm. 
Herman moest er iets overheen hangen. Het 
volk groeide bovendien al snel uit en paste 
niet meer in de bak, dus de bijen verhuisden 
toch weer naar een kast. Einde experiment. 
Herman hielp zijn vader later nog mee met 
honing slingeren en koninginnen zoeken. Van 
die koninginnen moest een vleugeltje worden 
afgeknipt om te voorkomen dat ze zouden 
wegvliegen, met een zwerm in hun gevolg. 

Ruimte om te slingeren
Nadat Herman trouwde en uit huis ging, kreeg 
hij in 1970 van zijn vader een paar bijenkasten 
mee. Maar eerst moest hij nog een geschikte 
plek voor zijn bijen vinden: met beschutting, 
ruimte voor het slingeren en voedsel voor de 
bijen. Hij vond deze plek bij Anneke Wientjes 
aan de Hoogstraat 37, waar een loods stond 
van een voormalige zagerij. Herman kon er 
een kippenhok gebruiken voor het honing 
slingeren. Hij begon op deze locatie met twee 
kasten en dit breidde zich in de loop van de 
tijd uit tot een stuk of 18, 19 kasten. Toen An-
neke Wientjes in 1993 overleed kon hij terecht 
bij Nelly Jetten-Theunissen, een zus van zijn 
kameraad Antoon Theunissen, aan de Oude 
Kleefsebaan. Zij had een paar champignoncel-

len waar Herman een afdak tegenaan bouw-
de. Hieronder stonden zijn kasten. Op deze 
locatie groeide zijn bijenvolken uit tot een stuk 
of 30. Toen de champignoncellen werden ver-
kocht, moest Herman weer op zoek. Gelukkig 
kon zijn vader hem uit de brand helpen. Sjang 
Gerrits die inmiddels 90 jaar oud was, had 
toch al het plan opgevat om met zijn eigen 
bijen te gaan minderen. “Je moet de beste 
van mijn bijen er maar uithalen”, had hij tegen 
Herman gezegd, “en de rest verkoop je maar. 
Als je hier met jouw bijen gaat zitten, dan heb 
ik hier nog bijen om naar te kijken en kan ik 
je nog een beetje helpen.” En zo verhuisden 
Hermans bijen naar zijn ouderlijk huis op Wor-
sum. Zijn vader stierf in 2005 (op 102-jarige 
leeftijd). Zus Nelly die hun vader had ver-
zorgd, bleef er nog een poos wonen. Nu staan 
de 34 kasten van Herman al weer een hele tijd 
bij de Munnikhof. Bij de Buurderij heeft hij er 
ook nog een paar staan.  

Fruit, koolzaad, linde en heide
“Thuis alleen kunnen de volken niet genoeg 
voedsel halen, dus daar moet je mee gaan 
reizen”, legt Herman uit. Met zijn vader ging 
hij vroeger vooral naar de Betuwe, waar  veel 
boomgaarden waren. Voor het bestuiven van 
de bloesem - van appels, peren en kersen – 
kregen ze dan een vergoeding. Ook zijn ze 
een paar keer helemaal naar de Flevopolder 
geweest. Als de boeren daar voor het eerst 
het ontgonnen land gingen gebruiken, zetten 
ze er koolzaad op. Dat lusten de bijen graag. 
Het enige nadeel was dat de boeren soms 
gingen spuiten en dan moesten Herman en 
zijn vader helemaal naar de Flevopolder om 
de kasten dicht te maken. Na het fruit, gingen 
de bijen vaak nog naar de linde, in Brakken-
stein bijvoorbeeld. Vroeger stonden er hier 
in omgeving nog niet veel lindebomen, maar 
sinds de invoering van de vergoeding voor 
erfbeplanting, zijn er genoeg linden en hoe-
ven de bijen daar niet meer naar toe worden 
gebracht. 

Tegenwoordig leent Herman zijn bijen uit 
aan telers in Wamel en Dreumel. De honing-
opbrengst van het fruit is afhankelijk van de 
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weersomstandigheden en het bijenvolk, maar 
met een beetje geluk kan Herman er wel zo’n 
11, 12 kilo honing van slingeren. Dat is altijd 
het overschot aan honing, de rest hebben 
de bijen zelf nodig om het volk uit te breiden 
en hun larven te voeden. Herman: “Dit jaar 
was het koud, de bijen hebben net genoeg 
gehaald voor zichzelf. Dus er was geen over-
schot.” Ook van het koolzaad kwam ‘geen 
drop’. “Van het jaar heb ik alleen opbrengst 
van linde gehad. Dit heb ik nog nooit meege-
maakt. Het heeft vermoedelijk te maken met 
de klimaatverandering.” Verder zet Herman 
voor de heidehoning zijn bijen soms op de 
Wijchense hei. Hij zou het liefst bij de Over-
asseltse vennen willen staan met zijn kasten, 
maar dat mag helaas niet. Staatbosbeheer 
vindt dat de andere, solitaire bijen de kans 
moeten krijgen om voedsel te halen. Herman 
vindt dat een beetje onzin: “Er is ‘gerei zat’.”

Imkerverdriet
Alle jaren heeft Herman bijen kunnen hou-
den, wel met een onderbreking toen hij net 
weer op Worsum was. De buurman van zijn 
vader, die ook door hem was opgeleid, bleek 

in zijn bijen Europees vuilbroed te hebben, 
dat is een besmettelijke ziekte. De buurman 
was met vakantie gegaan en had Herman 
niet gewaarschuwd. Hoewel Herman snel zijn 
bijen verplaatst had, bleek na onderzoek in 
Wageningen dat het vuilbroed zijn bijen ook 
te pakken had. Herman: “Dit betekende dat ik 
de hele boel kon opruimen. Ik kon wel janken. 
Want je hebt iets opgebouwd en dat is dan in 
één keer weg. Toen heb ik mijn oudste broer 
gebeld die ook imker was en die is gekomen. 
Samen hebben we een groot gat gegraven, 
en daar hebben alles ingegooid. We hebben 
de kasten uitgebrand en een week of drie 
erna hebben we nieuwe volken gekocht. Ik 
ben zachtjesaan weer gaan uitbreiden, maar 
daar heb ik drie jaar over gedaan! Bij het 
minste of geringste als ik merkte dat ik iets 
had, heb ik het meteen opgeruimd. Het is heel 
typisch, Europees vuilbroed zit al in de larf. 
Het is een bacterie, die vreet de hele pop op. 
En als je de kast openmaakt, stinkt het net als 
zweetvoeten. Gelukkig heb ik daarna niets 
meer gehad.” Herman heeft toen wel goed 
begrepen wat het voor een boer moet beteke-
nen als hij zijn veestapel moet opruimen. “En 

Herman met zijn jonge pupil
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voor mij is het slechts een hobby, voor een 
boer zijn bestaan.” 

Koningin per post
In het imkervak zijn er in de loop der jaren 
dingen veranderd. Zo selecteerde men vroe-
ger zelf de koninginnen. Tegenwoordig bestelt 
Herman de koninginnen via een Brabantse 
imker in Slovenië, en dan komt de koningin 
per post door de brievenbus. Ze zit samen 
met wat andere bijen en voedsel in een doos-
je, daar kan ze zeker een week in overleven. 

Herman heeft net als zijn vader diverse jonge 
mensen het imkervak bijgebracht. Sommigen 
hebben er meer feeling voor dan anderen. 
Herman is altijd bereid om advies te geven 
als zijn ‘pupillen’ daarom vragen. Ook heeft 
hij een paar keer meegedaan met de Open 
Imkerdagen. Er kwamen wel 200 belangstel-
lenden langs op de Munnikhof. Maar Herman 
is al op leeftijd, dus nu houdt hij het bij de 
zondag alleen in plaats van een heel weekend. 
Hij is ook blij met de hulp die hij krijgt, bij-
voorbeeld van Hemmie van de Scheur bij het 
laden van de bijenkasten. Uiteindelijk zal hij 
toch ook moeten gaan minderen, net als zijn 
vader. Tot slot wil Herman een mooi gedicht 
met ons delen (maar dat publiceren we de 
volgende keer) en onderstreept hij het belang 

van bijen: “Bijen bestuiven 80% van het fruit. 
De rest doen andere insecten en solitaire 
bijen. Zonder bijen zouden we dus geen fruit 
hebben. Daarom zeg ik altijd: Een bij hoort 
erbij!”

DE KUNSTROUTE 2021 EN HET VERVOLG
DOOR MARION GROENENBERG EN MACHTELD MEIJ

Na een moeilijke start door alle coronabe-
perkingen is het ons toch gelukt om de 4e 
editie van de kunstroute te organiseren. Deze 
vond plaats op 4 en 5 september j.l. Inmiddels 
denken we weer na over de 5e editie volgend 
jaar. Het wordt het eerste weekend  (3 en 4 
sept. ) van september 2022. Kunstenaars uit 
ons dorp en de gemeente Heumen zijn wel-
kom om zich aan te sluiten. Heb je interesse, 
maar geen plaats om te exposeren, dan is 
het mogelijk als gastexposant deel te nemen. 
Aanmelden graag voor 1 maart 2022.

Kijk voor meer informatie op www.kunstroute-
heumen.nl. De organisatie is in handen van:
Marion Groenenberg en Machteld Meij.

Herman met zijn honing
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LUILEKKERLAND

Dit is het nieuwe kabinet!! Prinses Liona en prins Valentijn zijn op zondag 7 november voorgesteld aan Overasselt in het verenigingsgebouw. 

EEN NIEUWE DIRIGENT
DOOR ANKE HERMSEN

Vanaf 14 oktober heeft het St. Caecilia kerk-
koor van Overasselt een nieuwe dirigent. Nadat 
Fred Weijers afscheid heeft genomen i.v.m. 
een verhuizing, was het voor het koor een hele 
zoektocht naar een nieuwe dirigent. Na een half 
jaar adverteren, een radio-interview op GL8 en 
netwerken, werd de situatie toch wel nijpend. 
Totdat daar uit heldere hemel (misschien heeft 
iemand daarboven een beetje geholpen) plots 
een mail binnen kwam van een geïnteresseerde 
dirigent. 

Zijn naam is Guido van Swieten, 37 jaar en 
woonachtig in Zeist. Guido was met name zo ge-
interesseerd omdat ons koor regelmatig Grego-
riaans zingt. Hij studeerde aan de conservatoria 
van Utrecht en Antwerpen, en werkt momenteel 
als (koor) dirigent en componist/arrangeur in 
Nederland. Daarnaast is hij docent muziektheo-
rie en -praktijk aan de faculteit Muziek en Tech-
nologie van de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht.

Na een kennismakinggesprek hebben we be-
sloten deze samenwerking aan te gaan. U kunt 
zich voorstellen dat wij enorm dankbaar zijn met 
deze nieuwe dirigent. Wij danken Fred voor al 
zijn inzet en heten Guido Welkom. 

Kom ook eens luisteren. En genieten van de 
sfeer in onze prachtige kerk. De kerk, de zang, 
de stilte en de gemeenschap zijn zeker de 
moeite waard om op te zoeken. Tijdens de 
adventsdagen en de kerst is het fijn om u weer 
te mogen begroeten. Ons koor zingt elke 2e en 
4e zondag van de maand. Kerstavond is er een 
gezinsviering om 18 uur. Op eerste kerstdag is 
er om 11 uur een dienst. Welkom.
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VRACHTWAGENHEFFING
DOOR NICK EGTBERTS

Het kabinet heeft op 9 november 2018 op voor-
stel van minister van Nieuwenhuizen ingestemd 
met de uitgangspunten voor een vrachtwagen-
heffing. Op Rijksoverheid.nl is het eindrapport 
verschenen van het onderzoek naar ‘Vervoers- 
en verkeerseffecten Vrachtwagenheffing’.

Waarom deze heffing?
Het doel van de heffing is om zonder extra 
kosten voor de overheid de vervoerssector te 
innoveren en te verduurzamen. Hiertoe worden 
3 maatregelen voorbereid. 1: Vrachtwagens 
gaan betalen voor het gebruik van de weg, in 
navolging van andere Europese landen. 2: De 
BZM (Belasting Zware Motorrijtuigen) wordt 
afgeschaft. 3: De motorrijtuigenbelasting (MRB) 
voor vrachtwagens wordt verlaagd.

Voor welke vervoersmiddelen is deze heffing 
bedoeld? Vrachtwagens >3500kg met uitzonde-
ring van bussen en brandweerwagens. Dus ook 
trekkers en opleggers gaan meebetalen.

Wat gaat het kosten?
Gemiddeld gaat het om 15 cent per kilometer. 
Aangezien de kosten van een vrachtwagen 
gemiddeld € 1,36 per kilometer zijn, zal deze 

prijs ongeveer 10% stijgen. Op welke wegen 
gaat deze heffing gelden? Op alle snelwegen en 
enkele provinciale wegen, tezamen genoemd 
het ‘Heffingsnetwerk’. Het vrachtverkeer zal dit 
netwerk van snelwegen en betreffende regi-
onale wegen substantieel vermijden om de 
heffing niet te hoeven betalen. In onze regio 
gaat het daarbij om de weg Cuijk via Grave 
naar Oss.

Men gaat ervan uit dat de opbrengst van deze 
heffing groter zal zijn dan de minderopbrengst 
van de hierboven genoemd MRB en BZM.

Verder wijst het onderzoek erop dat de vraag 
naar vervoer hetzelfde zal blijven, met een mi-
nieme verschuiving naar schip en spoor. Hierbij 
natuurlijk een toename van het verkeer op an-
dere wegen. Wat betekent dat voor Overasselt 
(en natuurlijk ook voor Nederasselt). Voor ons 
betekent dit dus een substantiële verschuiving 
van het verkeer van de N321 en de N324 (Cuijk, 
Oss) naar de N486 en de N845 (Heumen via 
Overasselt en Nederasselt naar Leur). Substan-
tieel betekent in deze aanzienlijk, behoorlijk of 
fundamenteel, maar er is nog geen onderzoek 
naar gedaan zodat er geen cijfers beschikbaar 
zijn.

BERICHTJE VAN 
DE ZILVERBERG
Kerst...

Familie, eten en praten over de leuke tijden en 
gebeurtenissen van dit jaar.

Misschien liggen er wel cadeautjes onder de 
boom. De boom is ook al mooi versierd met 
kerstballen, zuurstokken en leuke kunstwerkjes. 
Ga je dit keer kalkoen eten, gourmetten of ga je 
gewoon normaal koken?

Op de Zilverberg is het rond deze tijd altijd ge-
zellig. Kerst de mooiste tijd van het jaar. Lekker 
samen met de klas, we feesten en we praten de 
hele tijd ook hebben we een kerstdiner op onze 
school. Dan maakt iedereen lekkere hapjes en in 

de klas eten we die gezamenlijk op. We hebben 
nette kleren aan. 

We hopen dat iedereen een mooi kerstfeest kan 
hebben en dat Corona het niet verpest.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en 
een super goed en gezond 2022. 

Milou Arts, Vince Krouwel en Tom Verploegen  
Groep 8.
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De aangehaalde citaten door de redactie 
van onze Dorpskrant in het artikel “vracht-
wagenheffing” vragen om een reactie van 
de werkgroep Verkeer en Veiligheid van 
Dorpsplatform Overasselt. De werkgroep wil 
laten weten dat ze, in goed overleg met onze 
betrokken gemeenteambtenaren, dit proces 
nauwkeurig volgt. De werkgroep is momenteel 
bezig met het inventariseren wat de wensen 
en mogelijkheden zijn bij een mogelijke herin-
richting van de Hoogstraat en de Schoonen-
burgseweg gelijk opgaand met het in 2024 (!) 
geplande groot-onderhoudswerk.

Elke weg, pad of straat wordt ingericht vol-
gens een bepaald regime. Een weg met max. 
snelheid van 50 km/u bijvoorbeeld moet vol-
gens dat regime voldoen aan bijvoorbeeld een 
voorgeschreven wegbreedte, voorgeschreven 
verlichting en voorgeschreven ruimte voor 
fietsers. Voor een weg van 30 of 60 km/u geldt 
dus weer een ander regime. Ook de inrichting 
van een weg met 30 of 60 km/u is dus afhan-
kelijk van ‘het regime’ wat daarbij vastgesteld 
is. Het regime is dus op zijn beurt weer afhan-
kelijk van de toegestane maximumsnelheid.
Om überhaupt te komen tot een herinrichting, 
denk aan betere veiligheid en een dorpser ka-
rakter, moeten we dus eerst een ander regime 
in beide doorgangswegen proberen te verkrij-
gen. Pas daarna kunnen we gaan kijken naar 
de inrichtingsmogelijkheden.

VRACHTWAGENHEFFING EN HOOGSTRAAT OVERASSELT
DOOR DORPSPLATFORM WERKGROEP VERKEER EN VEILIGHEID

Fijn dat er, vanuit onze gemeente, ook na-
mens ons dorp, inmiddels een verzoek naar 
Provincie Gelderland is uitgegaan om op de              
Hoogstraat een 30-km-regime te gaan voeren. 
En ook voor de Schoonenburgseweg is ge-
vraagd de maximumsnelheid te verlagen van 
80 naar 60 kilometer. Het verzoek om ook tol 
te heffen op de N846 (Broekstraat/Schoonen-
burgseweg/Hoogstraat) om ongewenst sluip-
vrachtverkeer te weren is een optie. Maar nu 
blijkt dat, als we de ontwikkelingen in Brabant-
se dorpen volgen (Haps en Sint Hubert mbt 
de N264), waar ze dat ook probeerden, dit een 
zeer moeilijk realiseerbaar plan gaat worden.

De werkgroep Verkeer en Veiligheid is van 
mening dat we in Overasselt beter de ontmoe-
diging van zwaar doorgaand verkeer kunnen 
aanpakken door voor herinrichting van de 
wegen te kiezen. Een voordeel kan zijn dat we 
als dorp de mogelijkheid krijgen om aanpassin-
gen aan te laten brengen die onze doorgaan-
de wegen veiliger en ‘dorpser’ gaan maken. 
Een wens die ons Dorpsplatform namens de 
insprekende bewoners al jaren bovenaan het 
verlanglijstje van het dorp heeft staan. Het 
Dorpsplatform heeft een werkgroep en een 
meedenkgroep. Mocht u geïnteresseerd zijn
om in die meedenkgroep zitting te nemen, dan 
kunt u zich aanmelden bij Hennie van Lin.

hennievanlin@gmail.com
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In tegenstelling tot wat er in het clubblaadje 
van een van de Carnavalsverenigingen van 
Overasselt, ‘de foekepot’ staat, bestaat Krek 
Zo Mot Ut niet 64 maar 63 jaar. Op 13 novem-
ber zou er, net als het weekend daarvoor bij 
de Strandjutters en Luilekkerland, een nieuwe 
Prins Carnaval gekozen worden. Maar de be-
smettingen van het coronavirus lopen op en 
daarmee ook de twijfel of het wel zo een goed 
idee is om met zo’n 300 personen in een zaal 
te gaan zitten. Anderhalve meter van elkaar af, 
dat past niet. En alle andere oplossingen die 
er te verzinnen waren deden allemaal afbreuk 
aan het spektakel en het feest dat een Prins-
lancering hoort te zijn. En dat is zonde. Er kon 
nog gewacht worden totdat we van hogerhand 
gedwongen werden om het af te gelasten. 
Maar eigenlijk wisten we allemaal wel wat 
het beste was om te doen. Als je om je heen 
hoort dat er getwijfeld wordt om überhaupt 
te komen. Als je hoort dat er mensen zijn die 
graag komen maar er eigenlijk niet zo’n pret-
tig gevoel bij hebben. Als je toch ook niet bij 

Het kleine koor Eenvoortwaalf brengt op 29 janu-
ari een sprankelend concert. Laat u meevoeren 
door Letse, Litouwse en Estse tongbrekers op 
bewerkelijke ritmiek, met nèt andere tooncombi-
naties en intonatie. Dat maakt deze muziek karak-
teristiek en speciaal. Het programma is samen-
gesteld door gastdirigente Žana Naidionova. Zij 
is opgegroeid in Litouwen, trots op haar roots en 
verheugd dat Eenvoortwaalf deze bijzondere en 
in Nederland onbekende muziek uitvoert. De zan-
gers op hun beurt zijn blij dat Žana met ongekend 
enthousiasme ons laat kennismaken met deze 
mooie Baltische klanken. De componisten die u 
hoort zijn Pärt, Tormis, Kreek en minder beken-
de componisten als Mence en Simkus. Allemaal 
hebben ze de Baltische folklore als inspiratiebron 
gebruikt. In de werken staan de natuur - die bijna 
heilig is - en de dagelijkse dingen centraal. 

Concert: zaterdag 29 januari om 20.00 uur Anto-
nius Abtkerk, Overasselt 

wilt dragen aan een grotere besmettingsgraad 
in Overasselt. Als er een team stoere, dappere 
en veerkrachtige mannen en vrouwen geloven 
in uitstel en niet in afstel.

Als je hoort dat het discutabel is of Sinterklaas 
wel aan land mag komen. Als je eigenlijk een 
briefje rond wil sturen om te waarschuwen 
op het risico dat je loopt als je naar de Prins-
lancering komt. Als je allemaal twijfelt of je 
de Prinslancering door moet laten gaan. Dan 
weet je het eigenlijk wel zeker. Dit kan niet 
doorgaan. Met een brok in de keel besluit je 
met de hele groep van KZMU, we stellen het 
uit! Niet Af!!! Een paar dagen later wordt ook 
van hogerhand besloten dat de horeca om 
19.00 uur gesloten moet zijn. Was het een 
vooruitziende blik of gewoon verstandig? Een 
ding is zeker, … we staan in de startblokken 
en zodra het kan gaan we ervoor. Dan mag 
Prins Robert den Urste van zijn Prinsenpen-
sioen gaan genieten en zal KZMU haar 63ste 
‘Prins Carnaval’ lanceren.

WAT MOET JE ANDERS?!

EENVOORTWAALF ZINGT HEDENDAAGSE BALTISCHE FOLKLORE

Toegang: vrijwillige bijdrage en een drankje na afloop. www.eenvoortwaalf.nl 

Žana Naidionova De Baltische staten

DOOR SANDRA ARTS
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Het bespelen van een instrument vraagt veel oe-
fening en vooral doorzettingsvermogen, meestal 
onder begeleiding van een muziekdocent. Bij 
zwemmen kun je examens zoals A, B of C afleg-
gen. Zo ook bij het bespelen van een instrument. 
Na ongeveer 2 jaar kan men het examen diplo-
ma-A afleggen, na weer twee jaar diploma-B, tot 
aan diploma-C en D. Als een lid van de muziek-
vereniging Kunst Na Arbeid (KNA) opgaat voor 
het diploma-D is dit een bijzondere gebeurtenis, 
mede omdat dit examen in het openbaar wordt 
afgenomen. 

Na 8½  jaar werken aan haar klarinetspel, het 
samenspelen en het ontwikkelen van alle vor-
men van muzikaliteit, mocht Jetske Jans op 5 
november j.l. als eerste binnen KNA op voor het 
examen-D. Dit examen bestaat uit het geven van 
een recital, een concert verzorgd door één solist 
of een klein ensemble, met wisselende begelei-
ding van piano of orkest. 

Jetske woonachtig in Vianen, begon met klarinet-
les op de muziekschool Cuijk en speelde daarna 
bij de Harmonie van Vianen gemeente Cuijk. Ze 
volgde in Overasselt privéles bij Betty Bartels 
en startte, na het behalen van haar diploma-A, 
samen met Sam de Cort, bij het klarinettenen-
semble ‘Mooi van Hout’. Jetske en Sam waren 
binnen het ensemble het ‘lichtend voorbeeld’ 
voor de andere startende jeugdleden. 

EEN BIJZONDERE MUZIEKAVOND

In een bijna volle kerk startte Jetske het con-
cert met het Concertino opus 24 van Carl 
Maria von Weber onder begeleiding van Jens 
Seebeck op piano. Een pittig stuk met langza-
me en snelle gedeelten. Gevolgd door het Ke-
gelstatt trio KV 498 van Mozart, begeleid door 
Valerie Braspenning, altviool en Jens See-
beck, piano. Het klarinettenensemble, onder 
leiding van Wim Romein, speelde deze avond 
het Klezmoresque van Ronald Kerner en een 
mooie bewerking van Bohemian Rhapody. Het 
concert werd afgesloten met het prachtige 
Adagio KV622 van Mozart, waarin Jetske de 
solo speelde, begeleid door ‘Mooi van Hout’. 

Het publiek genoot zichtbaar, was even stil en 
gaf een staande ovatie. Na een korte pauze 
gaven de examinatoren aan dat Jetske was 
geslaagd! Een prestatie om super trots op te 
zijn, ze ontving het diploma en natuurlijk de 
bijbehorende bloemen. Aan het einde van de 
avond reikte Udo Gepperth, voorzitter KNA en 
Marian Jacobs, de eerder behaalde klarinet-
diploma’s uit aan Lise Publichuisen (C), Noud 
de Cort (B) en Simon Gepperth (C met lof!). 
Daarna kregen de aanwezigen de mogelijk-
heid de geslaagden, onder het genot van een 
drankje, te feliciteren. Het was een spannen-
de, fantastische muziekavond met Jetske als 
stralend middelpunt. 

IN DE NH KERK HEUMEN
Op de foto: van links naar rechts: Noud de Cort, Simon Gepperth, Lise Publichuisen en Jetske Jans

DOOR NICO AALDERING
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Overasselt - In juttersresidentie zaal de Zon is op 
zaterdag 6 november Prins Stijn d’n Urste gelan-
ceerd als de nieuwe heerser van CV de Strand-
jutters.

Na een jaar zonder carnaval werd het tijd om 
afscheid te nemen van Prins Peter d’n Urste. Van-
wege corona was Peter Gommers niet één maar 
zelfs twee jaar prins van het Strandjuttersrijk. Op 
gepaste wijze werd hij bedankt voor zijn prinsen-
schap.

De lancering stond dit jaar in het thema van de 
nieuwe PLUS Supermarkt in Overasselt. Jordi 
Cornelissen werd hierin gelanceerd als nieuw 
lid van de Raad van Elf. Aansluitend kwam er 

een goederenkar binnen gereden met daarin de 
nieuwe prins. Althans, dat dacht het publiek maar 
het was oud–prins Jan Gerrits die vervolgens zijn 
schoonzoon Stijn Renkens mocht bekronen tot 
Prins Stijn d’n Urste.

Stijn Renkens (43) woont samen met zijn vriendin 
Marleen Gerrits in de Zesakkerlaan in Overasselt. 
Samen hebben ze twee kinderen Siep (10) en 
Mels (6). Al ruim twintig jaar is Stijn zeer actief 
binnen de Strandjutters. Dat maakt zijn titel tot 
prins dan ook meer dan verdiend. In het dagelijks 
leven werkt Stijn bij de politie in Nijmegen. Tij-
dens zijn speech maakte hij ook het thema voor 
komend carnavalsseizoen bekend: het Circus. 
Kijk voor meer informatie op www.strandjutters.nl.

PRINS STIJN D’N URSTE
NIEUWE HEERSER VAN CV DE STRANDJUTTERS

Op de foto: Prins Stijn d’n Urste met pages Lieke Jacobs en Maud Jansen. Foto door: Eric Duijghuisen

betaalbaar - betrouwbaar - snel

ADVERTENTIE
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WORKSHOPS EN WINTERMUZIEK IN HET HUISKAMERCAFÉ
BUURDERIJ DE LAGE HOF: 
DOOR JUDITH VAN BEUKERING

In het huiskamercafé van Buurderij De Lage 
Hof worden er sinds kort workshops ‘impro-
viseren’ gegeven onder leiding van Pieter 
Engels. Iedereen die een instrument bespeelt 
is van harte welkom om op de laatste zon-
dagmiddag van de maand mee te spelen. De 
workshops duren van 14.00 – 16.00 uur en 
daarna is het vrij spelen. 

Goed om fouten te maken
Pieter Engels is professioneel saxofonist en 
heeft vroeger onder andere leiding gegeven 
aan Bigband 6611. Daar heeft hij al eerder 
van dit soort workshops gegeven. Op basis 
van eenvoudige liedjes leer je stap voor stap 
wat improviseren kan zijn. De workshops 
zijn bedoeld voor muzikanten van elk niveau. 
Of je nu de sterren van de hemel speelt of 
er nog weinig van bakt, is niet van belang. 
Sterker nog: “Het is juist goed om fouten te 
maken, want daar leer je het meeste van”, 
aldus Pieter. 

Laagdrempelig
Het huiskamercafé van de Buurderij is een 
hele fijne setting voor deze workshops. Pie-
ter: “Het heeft de uitstraling van een gezel-
lige woonkamer, dat maakt deze workshops 
heel laagdrempelig. Ik vind het belangrijk 
dat mensen in een veilige omgeving kunnen 
samenspelen en improviseren. Natuurlijk is 
er wel wat publiek in het café dat meeluistert, 
maar omdat er geen podium is, zit je niet te 

kijk.” Je mag bovendien ook flink lawaai ma-
ken, want de Buurderij is goed geïsoleerd en 
buiten hoor je er bijna niets van.

Vol overgave
Twee workshops op 31 oktober en 28 no-
vember zijn inmiddels achter de rug. De 
ervaringen zijn heel positief. Behalve de 
mensen die zich hadden aangemeld, deed 
een bezoekster aan het huiskamercafé ook 
spontaan mee. Deze oudere dame die piano 
speelt, had nog nooit in een band gespeeld 
en dat leek haar zo leuk. Ze kon achter de pi-
ano van de Buurderij haar gang gaan. Pierre 
Rutgers, mede-initiatiefnemer van de work-
shops: “Ze heeft het heel goed gedaan en vol 
overgave!” De workshop in november was de 
laatste van dit jaar. Hopelijk kan de serie in 
januari een vervolg krijgen. Houd daarvoor 
de agenda van buurderijdelagehof.nl in de 
gaten. Of kom gewoon de laatste zondagmid-
dag van de maand langs op de Buurderij.

Wintermuziekdagen
In de zomermaanden zijn er die fijne concer-
ten buiten bij de Veldschuur aan de Maas. Het 
idee is om in de winter een zelfde soort klein-
schalige concerten te houden in het huiska-
mercafé. Wil je hierover meedenken en vind 
je het leuk om dit te organiseren? Neem dan 
contact op met Nico Aaldering (0614831952). 
We zijn alvast superblij met je inbreng!
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DORPSKALENDER

EVENEMENT? info@overasselt.info !
Wil je een evenement onder de aandacht brengen van zo’n 3000 mensen in en om Overas-

selt? Achter op de Dorpskrant maken wij daar graag (en gratis!) ruimte voor. Stuur je 
informatie bijtijds (zie deadlines onder ‘colofon’) naar info@overasselt.info 


