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COLOFON

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

VORMGEVING:              
Carmen van den Elsen

DRUKWERK:                
Fortrass, Drukkervanderegio.nl

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

   info@overasselt.info

VOLGENDE EDITIE              
De volgende Dorpskrant ligt 
in de week van 19 februari op 
de mat. 

DEADLINE                         
Heeft u kopij voor de 
Dorpskrant? Heel graag! Mail 
uw verhaal vóór 20 januari 

   redactie@overasselt.info

We behouden ons het recht 
voor de ingezonden artikelen 
in te korten.

ADVERTEREN?                
Tegen aantrekkelijke tarieven 
kunt u uw advertentie in de 
Dorpskrant laten plaatsen. 
Die komt dan zowel in de 
papieren versie als de 
digitale versie.Voor tarieven 
informeert u via: 

   redactie@overasselt.info

NIET ONTVANGEN?

Heeft u de Dorpskrant niet 
ontvangen? Bel naar:

   024-6222110

VAN DE REDACTIE

Hoewel de herfst zich rekt en rekt met nog heel mooie dagen, 
wordt het kouder om ons heen: niet alleen het weer wordt killer 
maar ook het politieke klimaat in de wereld verkilt. Nog nooit is 
zo vaak gesproken over een derde wereldoorlog als nu. En dat is 
verschrikkelijk natuurlijk voor de mensen die de oorlog aan hun 
voordeur hebben staan. Maar inmiddels bereikt de kou ook de 
mensen hier: door een giga-inflatie is alles enorm veel duurder 
geworden en krijgen mensen die het al niet zo breed hadden 
het nu toch echt voor de kiezen. De armoede is echt aan het 
toenemen. Ook in ons dorp. Gelukkig zijn wij Overasseltenaren 
en gaan dus niet afwachten maar tonen we initiatief. Nogal 
wat artikelen in deze uitgave van de Dorpskrant raken deze 
toenemende armoede, maar er is dus ook perspectief. We 
hebben weer een aflevering van de Onderasseltse Gniffel (om 
vóór te lezen) en het verhaal over de herkomst van de kerststal 
van de kerk. Veel historie, veel ‘human interest’ en ook het 
Dorpsplatform laat zien hoe gewerkt is (en moet worden!) aan 
het Nieuwe Dorpsplan voor ons mooie Overasselt. Een hele bult 
cultuur valt er weer links en rechts te  beleven en vergeet ook 
niet even goed stil te staan bij de verschillende oproepen voor 
vrijwilligerswerk hier. Zonder vrijwilligers draait het niet zoals u 
gewend bent, dus vraag u zelf af of ook u niet een keer aan de 
beurt bent om bij te dragen aan al het goede dat we hier met 
elkaar delen. Tenslotte nog een hart onder de riem voor het SOP 
(Stichting Overasselt Promotion). Het is deze club die zorgdraagt 
voor de kerstbomen met lampjes in de Hoogstraat. We snappen 
de twijfel om dat ook dit jaar weer te doen gezien de energiecrisis 
die nu heerst, ook al gaat het om energiezuinige led-lampjes. 
Maar juist in deze donkere dagen (letterlijk én figuurlijk) kunnen 
we goed een lichtpuntje in de duisternis gebruiken: moge dat licht 
u verwarmen en hoop bieden op een vreedzamere toekomst voor 
iedereen!

De redactie van uw eigen Dorpskrant Overasselt wenst alle 
Overasseltenaren fijne feestdagen en veel geluk, saamhorigheid 
en gezondheid in het nieuwe jaar. 
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GEMEENTE HEUMEN HELPT ELKAAR 2022

Mariska Verhoeven en ik, Sandra Overman 
zetten ons in voor gezinnen maar ook 
alleenstaanden. Op dit moment zijn het 
vooral jonge moeders. Zij kunnen op de 
Facebookpagina of privé een berichtje sturen. 
Dat kan gaan over producten of maaltijden 
die zij nodig hebben. Zowel de warme 
maaltijd maar ook brood. Zo helpen wij nu al 
een aantal mensen uit Malden, maar willen 
heel de gemeente Heumen erbij betrekken. 
Wij maken maaltijden en verzamelen vooral 
kleding, luiers en speelgoed voor kinderen en 
baby’s. 

De groep staat open voor zowel mensen 
die willen helpen als mensen die hulp nodig 
hebben. Wij zoeken mensen die bijvoorbeeld 
een keer in de week een maaltijd willen 
koken voor een aantal personen. Je bepaalt 
zelf voor hoeveel personen je wilt koken. 
Uiteraard kook je wat je zelf wilt klaarmaken. 

Ook zijn we op zoek naar (houdbare)  
levensmiddelen waar wij maaltijden van 
kunnen maken of uit kunnen delen aan de 
mensen die het nodig hebben. Op dit moment 
zijn wij houdbare levensmiddelen aan het 
verzamelen voor kerstpakketten. Donaties 
in goederen van lokale ondernemers nemen 
wij ook graag aan. Wij nemen geen geld 
aan omdat wij zonder bijbedoelingen willen 
helpen.

In deze moeilijke tijden denken wij dat er 
in Overasselt ook stille armoede is. Ken 
jij iemand of ben jij iemand die niet iedere 
dag een maaltijd kan betalen, dan zijn 
we op zoek naar jou. Wij begrijpen dat de 
drempel hoog is om dit toe te geven. Daarom 
bieden wij anoniem hulp. Mensen met een 
hulpvraag worden niet bekend gemaakt op de 
Facebookpagina.

DOOR SANDRA OVERMAN

Graag zou ik wat aandacht willen vragen voor de Facebookpagina ‘Gemeente Heumen helpt 
elkaar 2022’.
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FIRMA VAN LANGEN, EEN FAMILIEBEDRIJF
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Van smidse naar geschenkhuis
Op 11 augustus 1860 emigreerde Hendrik van 
Langen vanuit Groningen naar Overasselt. Hij 
begon aan de Garstkampsestraat een boerde-
rij met daarbij een smederij en, zoals bij meer 
boerderijen gebruikelijk was, een café.
Zijn zoon Jan, geboren in 1868, werd ook 
smid en volgde zijn vader op in het bedrijf. Hij 
bouwde in 1926 aan de Hoogstraat (nu nr.16) 
een woonhuis met een smederij en een winkel. 
Jan van Langen kreeg 5 zonen die allemaal 
smid zijn geworden. Een van hen vertrok zelfs 
naar Amerika om daar zijn vak uit te oefenen. 
Zoon Bart kwam in 1934 in de zaak aan de 
Hoogstraat en breidde deze uit met een Esso 
tankstation. Er kwamen in die tijd niet veel 
klanten bij hem aan de pomp, want behalve de 
dokter en de burgemeester woonden in Over-
asselt niet veel autobezitters. De benzinepomp 
is tot 1990 in gebruik gebleven. Behalve smid 
was Bart ook loodgieter. Zijn vrouw, Nel Ger-
rits, verkocht in de winkel huishoudelijke artike-
len, apparaten zoals wasmachines en kachels, 
maar ook gereedschap, fietsen en schaatsen.

Jan en Bennie
De 10 kinderen van Bart en Nel zijn allemaal 
in het huis op Hoogstraat 16 geboren. Zoon 
Jan was, net als zijn vader, smid en loodgieter. 
Jan trouwde in 1962 met Bennie Duijghuisen 
en vanaf 1965 zetten zij samen het bedrijf van 
Bart en Nel voort. Jan werkte in de smederij en 
Bennie volgde Nel op in de winkel.
Op de hei had men destijds nog geen elek-
triciteit, geen stromend water en al helemaal 
geen gas. Jan bracht grote gasflessen naar de 
woningen in het buitengebied zodat men kon 
koken. Elk huis had er altijd twee. Als er een 

leeg was kon de andere worden aangesloten 
en hoefde de lege alleen maar omgeruild te 
worden voor een volle. Jan sloeg pulsen om 
water op te pompen en hij bouwde melkmachi-
nes voor het melken in de wei. Die machines 
moesten van tijd tot tijd ook worden gerepa-
reerd en ook dat hoorde bij het werk van Jan. 
Er werd toen op het land nog veel met paarden 
gewerkt en ook de paardensport was in op-
komst. Jan zorgde er als hoefsmid voor dat de 
paarden goed beslagen werden. In de winter, 
als er ijs lag, kon je bij Bennie schaatsen ko-
pen en ze door Jan laten slijpen. Jan had een 
veelzijdig beroep en hij was er druk mee. Zelfs 
het haantje van de toren werd, als het bescha-
digd raakte, door Jan van Langen gerepareerd. 
Bij de laatste restauratie van de kerktoren was 
het haantje ook weer gebroken. Toen het de 
aannemer niet lukte het haantje zelf te herstel-
len werd tegen hem gezegd: “Breng het maar 
naar Jan van Langen, dan komt het goed.” En 
dat was ook zo.

De winkel van Bennie werd steeds verder 
uitgebreid. Aanvankelijk met tuinmeubelen, 
geschenkartikelen, speelgoed en schrijfgerei. 
De fietsen en bromfietsen verdwenen uit het 
assortiment. Daarvoor in de plaats kwamen 
hengelsportartikelen die van Jan Klabbers 
werden overgenomen en toen Lies Stoots, aan 
de andere kant van de Hoogstraat, stopte met 
de verkoop van vuurwerk en carnavalskleding, 
werd ook dit door Bennie aan haar winkel toe-
gevoegd.

HOOGSTRAAT 16, DE WINKEL VAN BART EN NEL BART EN JAN VAN LANGEN BESLAAN SAMEN EEN PAARD 



5

Lucy
In 1984 kwam Lucy in de winkel. Jan en Ben-
nie gingen nog wel door met hun werkzaamhe-
den in het bedrijf, maar er kwam nu meer tijd 
vrij voor hobby’s. Bennie wijdde haar vrije tijd 
aan schilderen en Jan ging graag uit vissen in 
de Maas. Hij kwam in het bestuur van de plaat-
selijke visvereniging ‘De Stekelbaars’.
Toen Tien Stoots in 1985 stopte met zijn 
schoenwinkel en schoenmakerij, namen Ben-
nie en Lucy de verkoop van schoenen erbij. 
Dat hebben zij tot 1996 volgehouden. De dro-
gisterij van Wies Klabbers werd in 1987 bij de 
firma van Langen ingelijfd. In dit vak heeft Lucy 
zich gespecialiseerd.
Fotograferen deden we in die tijd nog met een 
analoge camera, met filmrolletjes die moes-
ten worden ontwikkeld. Die brachten we naar 
Lucy die ze bij Pico Print liet afdrukken. Een 
booming business die helaas, door de opkomst 
van de mobiele telefoon, ook weer verloren 
ging. Wat wel bleef was het maken van pasfo-
to’s voor rijbewijs en paspoort.
Ook de zonen Frank en Johnny en schoonzoon 
Marcel raakten bij het bedrijf betrokken. Zij 
zorgden voor de inkoop en de verkoop van het 
vuurwerk. Voor de opslag hiervan werd in de 
zaak een extra veilige bunker gebouwd.

Johnny kwam in de zaak als beheerder van het 
PTT postagentschap dat in 1989 in de winkel 
werd gevestigd. Toen dit later alleen nog een 
servicepunt van PostNL was, kon Lucy dat 
zelf wel aan en begon Johnny aan een ande-
re baan. Ook de Rabobank is vanaf 2004 nog 
een poosje gevestigd geweest in de winkel van 
Lucy. Een veelzijdiger winkel kun je je haast 
niet voorstellen.

Mensen in Overasselt gaan niet naar ‘Van Lan-
gen’. Vroeger kochten zij spullen bij ‘Bennie’ 
en nu bij ‘Lucy’. Hun voornamen werden een 
begrip in het dorp. En omdat er al een Jan de 
smid was in Overasselt werd Jan van Langen 
doorgaans aangeduid als ‘Jan van Bart’.

Jan is in 1987 gestopt met zijn smederij en 
loodgietersbedrijf, maar hij vond het leuk om 
zijn dochter te helpen in de winkel. Met veel 
geduld pakte hij cadeautjes in. Dat heeft hij 
tot enkele jaren geleden nog gedaan. Bennie 
heeft zich geleidelijk uit de winkel terugge-
trokken om zich te storten op het maken van 
mooie schilderijen van de Maas. Veel inwoners 
van ons dorp hoor je vol trots beweren dat zij 
een echte ‘Bennie’ in huis hebben hangen.

Lucy heeft in haar winkel veel verenigd van 
wat er in de loop der jaren aan winkels uit ons 
dorp is verdwenen, maar het belangrijkste is 
toch wel de drogisterijafdeling. Die zorgde er 
ook voor dat de winkel tijdens de corona lock-
down open mocht blijven. Dat gaf de inwoners 
van ons dorp in die lastige periode ook toe-
gang tot speelgoed, cadeauartikelen, onder-
goed, huishoudelijke artikelen en zoveel meer.

Een winkel is voor een dorp zoveel meer dan 
een bedrijf. Het is een ontmoetingspunt waar 
mensen de nieuwtjes uit het dorp met
 elkaar uitwisselen.

LUCY IN HAAR GESCHENKHUIS

EEN ECHTE ‘BENNIE’
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IETS OVER HET ONTSTAAN VAN HET VENNENGEBIED (2)
DOOR MACHTELD MEIJ

Heel lang geleden, vele duizenden jaren terug 
stroomde vanuit het zuiden een grote rivier, nu 
de Maas en vanuit het zuidoosten de Rijn. Bij de 
voorlaatste ijstijd werden grote hoeveelheden 
zand, kiezel, löss en kleileem met gesteenten 
naar het zuiden geschoven. De stuwwal bij 
Nijmegen ontstond en na het smelten van 
het ijs bleef veel grind en zand achter waar 
nu Heumensoord ligt. De Maas werd door de 
stuwwal gedwongen af te buigen naar het westen. 
De Rijn zocht zijn weg naar het noorden, nu de 
IJssel, maar zocht zich ook een weg dwars door 
de stuwwal heen. Dit werd het stroomgebied 
van de Waal en zo ontstond min of meer de 
huidige vorm van het landschap. De stuwwal bij 
Arnhem en Oosterbeek en de zuidelijke stuwwal 
tussen Nijmegen en Kleef. Daar tussenin het 
lagergelegen rivierdal met een kleiachtige bodem, 
en zandduinen door de wind opgeworpen en de 
stuwwal als enorme rug meer oostwaarts.

De Maas meanderde door het landschap en 
door afzetting van klei en zand ontstond het 
vennengebied. In de kommen bleef water staan 
en door de eeuwen heen vormde zich daar op de 
bodem een beetje vettige laag, de gliedelaag, die 
maakte dat het water na een regenperiode in de 

kommen bleef staan. De stuifduinen vormden het 
landschap.

Al duizenden jaren hebben mensen op de hogere 
delen geleefd en gewoond. Archeologen hebben 
restanten gevonden in de grafheuvels uit de 
prehistorie. Ook de Romeinen hebben een tijd 
lang in deze streek geleefd. Bij de scheiwal achter 
St. Walrick zijn vorige eeuw restanten gevonden 
van een romeinse villa en een paar jaar geleden 
zijn nog restanten gevonden van een strijdwagen.

In de 19e eeuw was het gebied erg 
onaantrekkelijk. De meeste arme zandgronden 
waren ongeschikt voor boeren. Ze droogden snel 
op in de zomer en het vee kon amper voldoende 
voedsel vinden in de ruige begroeiing. De wat 
lager gelegen delen waren drassig en gevaarlijk, 
omdat je kon wegzakken in drijfzand. De namen 
het Hatertse en het Worsemse Broek geven aan 
dat dit vroeger moeras was. Eind 19e eeuw, toen 
de mijnbouw in opkomst was, werden zoals overal 
in Nederland alle hoger gelegen zandgronden 
beplant met naaldhout. Dit soort bomen groeide 
snel en het hout werd gebruikt voor het stutten 
van de mijngangen. De nattere delen werden 
bewerkt door het graven van sloten en rabatten, 
en ook dwars door de vennen werden gangen 
uitgegraven, die het water snel konden afvoeren. 
De rabatten werden beplant met lariksen, omdat 
die wat beter tegen natte voeten konden. Voor 
de vennen betekende deze maatregelen dat 
ze tijdens de zomermaanden regelmatig droog 
kwamen te liggen.

In de jaren zestig heeft Staatsbosbeheer het 
natuurgebied overgenomen van de gemeenten 
Wijchen en Heumen. Gelukkig maar, want in 
Alverna was men al begonnen met de aanleg 
van een villawijk in het bos. In die tijd had men 
nog weinig oog voor dit zo mooie natuurgebied. 
Vanaf die tijd heeft de universiteit van Nijmegen 
zich bemoeid met de ontwikkeling van het 
vennengebied. Het bleek dat er een enorme 
variatie aan soorten amfibieën huisden in een 
aantal iets voedselrijkere vennen. Ook waren 
er vele libellensoorten te vinden in de meer 
voedselarme vennen. Uit een verslag van 
een boswachter bleek dat er ook heel veel 
verschillende zangvogels voor kwamen. Het 
bos bestond in de jaren zestig van de vorige 
eeuw uit aanplant van nog jonge naaldbomen, 
veel eikenhout, maar ook waren er nog veel 
open plekken op de hogere zandgronden. Het 
aanplanten van naaldhout was gestopt toen de 
mijnen sloten.
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In de jaren negentig was het beheer vooral gericht 
op het omvormen van het bos naar loofbos en 
het schoonhouden van de venoevers. Er werden 
een aantal hectaren bos rond het Langeven 
totaal omgevormd naar heide. Ook werd de 
ontwatering van o.a. de Botersnijder gestopt 
door het aanleggen van stuwen. De boerderijen 
die begin twintigste eeuw zijn gebouwd, hadden 
daardoor overlast van water tijdens de natte 

wintermaanden, vooral als de Maas hoog stond. 
De stuwen werden daarom ook door sommige 
bewoners bediend wat natuurlijk niet de bedoeling 
was, maar aan een ondergelopen kelder had 
je nu eenmaal niets. In ieder geval werd eind 
jaren negentig de Botersnijder met de imposante 
Californische dennen uitgeroepen tot het mooiste 
plekje van de gemeente Heumen. Helaas is er 
van dat beeld weinig meer over.

VLUCHTELINGENWERK HEUMEN IS 
OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS!
Je spreekt de taal niet, je hebt je leven gedwon-
gen achter moeten laten en komt in een land 
terecht waar er meer fietsen dan mensen zijn. 
Als vluchteling is het een uitdagende taak om in 
een onbekend land en vreemde cultuur weer je 
leven opnieuw op te bouwen. Met de oorlog in 
Oekraïne zijn er veel vluchtelingen naar Neder-
land gekomen en daar is terecht veel aandacht, 
hulp en ondersteuning voor. Maar zij zijn niet de 
enige vluchtelingen die naar Nederland komen 
en hopen op hulp en een menswaardig bestaan. 
Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich, naast 
de vluchtelingen uit Oekraïne, ook hard voor deze 
mensen en helpt hen een bestaan op te bouwen 
in Nederland. Juist voor deze groep vluchtelin-
gen is Vluchtelingenwerk Heumen op zoek naar 
vrijwilligers. De vrijwilligers van Vluchtelingen-
werk Heumen helpen vluchtelingen vooral met 
praktische zaken en vertellen vluchtelingen over 
de geschreven en ongeschreven regels. Denk 
bijvoorbeeld aan het wegwijs maken van zaken in 
en rondom het huis, het zoeken van een huisarts, 
het helpen bij de aanvraag van huurtoeslag en 
het leren kennen van de buurt. Nieuwe vluchte-

lingen krijgen een vast contactpersoon, die hen 
in de eerste periode begeleidt. Vrijwilligers doen 
het niet alleen, ze komen terecht in een betrokken 
vrijwilligersteam. Verder bieden wij ondersteuning 
door een beroepskracht, een inwerkprogramma 
en allerlei scholing, een onkostenvergoeding en 
vooral boeiend en zinvol werk! 

Interesse? Stuur dan een mail naar 
heumen@vluchtelingenwerk.nl

De schilderijen zijn uit de vorige eeuw van Dirk Uitdenbogaard. Een schilder uit Milsbeek die veel 
landschappen geschilderd heeft hier in het vennengebied. (eentje is door de tijd wat verkleurd)
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HENK VAN LIN
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Een man van licht en geluid

Wie Henk van Lin tegenkomt denkt niet 
meteen aan grote nationale en internationale 
evenementen die hij van licht en geluid heeft 
voorzien. Iedereen vindt het vanzelfsprekend 
dat hij dat hier in Overasselt doet en Henk is 
bescheiden genoeg om zijn inbreng in het grote 
werk niet van de daken te roepen.

Henk werd in 1947 geboren als oudste in het 
gezin van Ciska en Martien van Lin. Na hem 
volgden zijn zusjes Annemieke en Trudy. Zijn 
geboortehuis aan de Hoogstraat stond destijds 
op de plaats waar nu nog het oude slachthuis 
staat, naast de slagerij, wat inmiddels ook al geen 
slagerij meer is. Henk herinnert zich nog goed 
hoe Overasselt er in zijn jeugd uitzag. Vanuit 
de woonkamer keek je uit op de ‘Zilverberg’, 
toen nog een verhoging in het landschap, tot 
in de verte het bedrijf van Vink aan de Oude 
Kleefsebaan. Dat was tot de jaren zestig één kale 
vlakte.

Vader Martien was elektricien en runde, samen 
met zijn vrouw, een winkel in elektrische 
apparaten. Henk werd op de L.T.S. ook opgeleid 
in de elektrotechniek en leek voorbestemd om zijn 
vader op te volgen, maar daar had hij echt geen 
zin in. Na zijn schooljaren op de Dr. Poels werkte 
hij bij diverse bedrijven en ging in militaire dienst. 
Pas toen zich een groot project aandiende was 
hij bereid zijn vader te assisteren. Het ging om 
de aanleg van de elektrische installatie van het 
Buitencentrum, toen nog eigendom van Scouting, 
en ook de nieuwbouw aan de Zilverbergweg en 
Prinses Irenestraat werden door hem voorzien 
van elektriciteit.

De grote spektakels

Rond 1970 richtte Henk zijn eigen 
elektrotechnisch bedrijf op en begon hij met de 
verhuur van geluidsinstallaties. Aanvankelijk 

aan Krek zo Mot ut, maar al gauw leverde 
hij aan scholen en andere instellingen. Ook 
de geluidsinstallatie in de raadszaal van het 
gemeentehuis kwam van Henk van Lin.

Hij vestigde zich aan de Oude Kleefsebaan, waar 
ook zijn drie zonen zijn geboren: Marc, Frans en 
Rolf. Zijn huis was al in 2003 voorzien van een 
zonneboiler, zonnepanelen en een warmtepomp 
op grondwater. Hoewel zijn huis wel op het gas is 
aangesloten heeft Henk tot nu toe helemaal geen 
gasverbruik.

Geleidelijk kwam het grotere werk op zijn pad, 
zoals het verzorgen van licht en geluid bij 
o.a. de ‘Veronica-Drive-in-show’, de live radio 
uitzendingen van ‘Veronica komt naar je toe deze 
zomer’, ‘Goud van Oud’ en de ‘Marlboro-music-
show’. Evenementen die vooral de ouderen onder 
ons zich nog wel herinneren en waar Henk heel 
wat jaren zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Ook regelde hij jarenlang het geluid voor NEC in 
het oude Goffert-stadion, de Vierdaagse-radio en 
zelfs, vanuit Morzine, het geluid van Radio Tour 
de France. Voor Swatch werkte hij in Zermatt in 
Zwitserland aan een grote show en met Erik de 
Zwart reisde hij naar Nigeria om een show voor 
daar wonende Nederlanders op te tuigen. Henk 
heeft nationaal en internationaal een reputatie 
opgebouwd om U tegen te zeggen.

Henk loopt er niet mee te koop, maar hij heeft 
wel uitgebreide documentatie bijgehouden van 
zijn werk en als ik door zijn mappen blader 
kom ik namen tegen van mensen als de eerder 
genoemde Erik de Zwart, John de Mol, Lex 
Harding, Angela Groothuizen, Sandra Reemer en 
vele anderen waarmee hij heeft samengewerkt. 
En ook de grote popfestivals maken nog 
graag gebruik van zijn werk. Tegelijkertijd kon 
ook in Overasselt de Carnaval, de OJO, de 
Dodenherdenking, Koningsdag en wat al niet 
meer, altijd een beroep op hem doen.

EEN EIGEN BEDRIJF

HENK IN ZIJN MAGAZIJN (FOTO BART VAN OVERBEEKE)
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Naast zijn werk in licht en geluid heeft Henk 
zich ook 33 jaar lang ingezet bij de Vrijwillige 
Brandweer. Hij vond het jammer dat hij er al op 
betrekkelijk jonge leeftijd mee moest stoppen. 
Dat waren destijds de regels. Nu mag men blijven 
zolang de fysieke conditie het toelaat. Henk was 
de laatste vrijwillige brandweercommandant van 
Overasselt. Die taak werd na zijn afscheid door 
professionals uitgevoerd.

WO II blijven herdenken

Sinds 2014 houdt Henk zich ook bezig met 
de herdenking van de bevrijding. Hij volgde 
zijn oom, Henny van Lin sr., op als lid van het 
Bevrijdingscomité. Hij vindt het belangrijk dat ook 
de jeugd de bevrijding blijft herdenken en dat 
generaties dit aan elkaar doorgeven.

Van de oorlogsjaren heeft hij veel foto’s 
en documenten in zijn bezit en hij is goed 
geïnformeerd over wat de oorlog en de bevrijding 
in deze regio teweeg hebben gebracht. Daardoor 
was hij ook betrokken bij de tentoonstelling en 
herdenking van Theo Groeneveld en Patrick van 
Melis in de Buurderij. Hij organiseerde afgelopen 
jaar een herdenkingstocht in Overasselt langs 
de plekken waar oorlog en bevrijding een impact 
hebben gehad. Op basis hiervan is inmiddels 

een route uitgezet die ook is voorzien van 
informatieborden. Door zijn grote internationale 
netwerk was het voor Henk niet moeilijk om ook 
bij de herdenking van 78 jaar bevrijding weer 
parachutisten naar Overasselt te halen om hier de 
luchtlandingen van destijds nog eens live in beeld 
te brengen.

Voorlopig blijft Henk nog op alle terreinen actief.

EEN GROTE CHEQUE VOOR DE AED-STICHTING
De Rabo ClubSupport actie heeft de Stichting Hulp bij Hartstilstand Gemeente Heumen het fantastische 
bedrag van € 1.811,57 opgeleverd. Het hoogste bedrag dat in het Rijk van Nijmegen is uitgekeerd.

Hiermee kan de stichting eindelijk iets terugdoen voor de vele vrijwilligers die jaarlijks hun vaardigheid 
trainen en altijd gehoor geven aan een oproep om te reanimeren. Zij hebben hiermee al heel wat 
levens gered in onze gemeente, maar ook in ons dorp.

Zondag 16 oktober was de internationale ‘Dag van de Reanimatie’. Een dag later kwam Robin van 
Hezewijk, namens de Rabobank, de cheque overhandigen aan een delegatie van het bestuur van de 
Stichting.

DOOR MIEKE DE GRAAFF, VOORZITTER AED STICHTING

HENK IN ZIJN ELEMENT (FOTO BART NIJS)

OVERHANDIGING VAN DE CHEQUE
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JE HUIS VERDUURZAMEN: HOE DOE EN BETAAL JE DAT?
DOOR PIERRE RUTGERS

Nu de energieprijzen de pan uitrijzen, is 
het extra interessant om te investeren in 
energiebesparende maatregelen. Dat merk je 
direct op je energierekening. Maar dat kost wat. 
Hoe betaal je dat nou?

Veel van ons hebben al de nodige stappen 
gezet in de verduurzaming van hun huis. Maar 
veel bewoners van Overasselt hebben dat nog 
niet gedaan. Dat komt vaak omdat het knap 
ingewikkeld is om alles te begrijpen rond het 
energiezuinig maken van je woning en hoe dat 
betaald moet worden. En als je door de ‘bomen 
het bos’ niet meer ziet, heb je de neiging het te 
laten lopen. We proberen in dit artikel niet alles 
uit te leggen, want er wordt al heel veel over 
geschreven. Wat we wel doen is tips geven waar 
je meteen mee aan de slag kunt.

Het belangrijkste wat je kunt doen is 
minder energie gebruiken. Dat is de beste 
verduurzaming. Denk hierbij aan: ledlampen, 
lichten uit in de kamers waar je niet bent, deuren 
dicht houden, een trui in de winter aan, de CV 
een graad lager en in de ruimten waar je weinig 
of niet komt, niet verwarmen. Kijk eens op 
https://www.zelfenergiebesparen.nl.

Dan kijken naar isolatie van de muren of 
het dak. Dat is ingewikkeld. Op de website 
van onze gemeente kun je heel veel nuttige 
informatie vinden https://www.heumen.nl en 
klik op het kopje ‘wonen en leven’ en dan bij 
duurzaamheid. Daar zie je onder andere dat je 
een duurzaamheidslening kunt afsluiten met 
lage rente en dat je subsidie kunt aanvragen. 
Sinds kort kun je ook een lening afsluiten bij het 
Warmtefonds https://www.warmtefonds.nl  en 
de rente daarover is nul procent als je inkomen 
beneden de € 45.000 is. In de consumentengids 
van november 2022 kun je ook veel informatie 
vinden. Daar staat een rekenvoorbeeld in dat 
laat zien dat het echt kan en betaalbaar is. 

Kom je er alleen niet uit, ga naar het 
Energieloket van onze gemeente, dat is elke 
donderdagochtend open en als je een afspraak 
hebt, helpen ze je graag. Tenslotte organiseert 
onze gemeente regelmatig informatieavonden 
(zoals twee in oktober en twee in november). Als 
die binnenkort weer komen: ga ernaartoe en doe 
er je voordeel mee.

Voor eigenaren van huizen wordt het steeds 
makkelijker om het huis te verduurzamen. We 
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zouden zeggen: kom van je stoel en ga aan de 
slag, het is de investering waard! 

Als huurder ben je afhankelijk van je verhuurder. 
In deze sector gebeurt ook het een en ander. 
Als je op de website van Oosterpoort kijkt 
en zoekt op ‘verduurzamen’ (https://www.
oosterpoortwoon.nl/verduurzaming), dan 
zie je dat je als huurder kunt verzoeken om 
zonnepanelen. Voor de aanleg betaal je een 
paar euro per maand. Maar je bent daarna 
minder kwijt aan energiekosten! Als je van een 
particuliere verhuurder huurt, spreek haar of hem 
aan en probeer oplossingen te vinden. Al dan 
niet met de energiecoach van de gemeente.

Het verduurzamen van je huis is niet simpel, 
maar er zijn steeds meer financiële middelen en 
er is hulp: het energieloket van onze gemeente! 
Maar vraag het ook aan bekenden die er al mee 
bezig zijn; iedereen wil je hierbij graag helpen. 
Voor eigenaren van een huis lijkt er echt veel 
mogelijk, voor huurders toch minder. Wij zouden 
het goed vinden als het rijk, de gemeente, de 
woningbouwverengingen en de particuliere 
verhuurders samen naar oplossingen gaan 
zoeken en het huurders gemakkelijker maken 
hun gehuurde huis te verduurzamen. En een 
oproep aan de gemeente: benader de bewoners 
proactief, vooral diegene die het moeilijk vinden 
om een eerste stap te zetten.

OVERASSELTS GILDE OP BEZOEK IN SITTARD

Tijdens de oktoberfeesten in Sittard is een defilé afgenomen waaraan het Sint Anthonius Abt 
Gilde uit Overasselt ook heeft deelgenomen. Samen met de gildebroeders van Sint Georgius 
uit Heumen gingen de broeders en zusters per bus naar Sittard. Verbazingwekkend hoe dit 
jonge gilde al als ervaren schutters in de maat marcheerden. Dat was mede te danken aan 
de vele goede tips die Overasselt van de door de wol geverfde broeders uit Heumen kregen, 
maar zeker heeft ook een middagje oefenen op de Hibma-hoeve heeft zijn vruchten afgewor-
pen. Aan het defilé deden 42 korpsen mee, wederom een groter aantal dan de vorige keer. De 
Sittarders hadden voor dit feest alles uit de kast gehaald. Kermis, muziek, defilé, diverse feest-
tenten met live muziek en ga zo maar door. 

Het gilde heeft de naam van gezelligste vereniging in Overasselt. Vanaf begin november zijn 
de broeders weer begonnen met de schietcompetitie in café De Zon dat als het gildehuis fun-
geert. Heb jij zin om bij het gilde te gaan? Iedereen vanaf 18 jaar is welkom.

DOOR FONS GERRITS



12

WIE ZIJN DE ONTWERPERS VAN HOUSE OF THOL?
DOOR MACHTELD MEIJ

Wie toevallig over de Parksesteeg rijdt, de kleine 
landweg aan de rand van het vennengebied, 
ziet tegen de bosrand een landhuis liggen. Er 
loopt een mooi bomenlaantje naar het huis en 
bijgebouwen.

Hier wonen dus de mensen die zich bezighouden 
met kunst en design; Thomas Linssen en 
Jana Flohr met hun kinderen, Xam en Ebbe. 
Thomas(1982) is in Overasselt opgegroeid, 
Jana (1982) woonde in Loon op Zand. Beide 
ontwerpers hebben een design opleiding gevolgd: 
Thomas aan de Design Academy in Eindhoven 
met als richting productontwerpen en Jana 
aan de Hogeschool in Utrecht, ook richting 
productontwerpen. Beide jonge ontwerpers 
hebben elkaar tijdens een stage ontmoet in 
2005 op een beurs in Milaan. Het was bijna 
liefde op het eerste gezicht en na een aantal 
jaren elders gewoond en gewerkt te hebben 
kregen ze de kans om samen met de ouders 
van Thomas op deze plek bij de vennen woon- 
en werkruimte te creëren. Wilfie Linssen, de 
moeder van Thomas, heeft hier ook haar atelier 
gekregen waar ze prachtige bronzen beelden 
laat ontstaan. De voormalige stallen werden 
verbouwd tot atelierruimten en het kantoorgebouw 
werd de woonruimte van Thomas en Jana en 
hun kinderen. De rust in het buitengebied vormt 
een groot contrast met de hectische momenten 
wanneer het tweetal hun ontwerpen op een beurs 
moeten presenteren.

In talrijke woon- en designtijdschriften zoals VT 
Wonen, Volkskrantmagazine, Landidee, Seasons, 
Happinez en Libelle Living zijn de afgelopen 
tijd artikelen verschenen over hun levensstijl en 
ontwerpen. Ook in het buitenland worden hun 
producten aangeprezen. Hun ontwerpen kwamen 
tot stand naar aanleiding van wat ze zelf als 
probleem in hun dagelijks leven tegenkwamen. 
Zo ontstond de Flower Constellation, de Patera 
Magna en hun laatste ontwerp de Patella 
Crescenda. Daarnaast maken ze producten die 
gemaakt zijn van 98% gerecycled materiaal. 
Er is een meubellijn ontworpen, die o.a. kasten 
omvat, die gemaakt zijn van oude archiefkasten, 
bureaubladen en gebruikte onderstellen met 
een eigentijdse kleurige afwerking. In 2020 werd 
hun door minister Kaag de MKB (Midden en 
Klein Bedrijf) Export Award uitgereikt. Een jaar 
later vielen ze wederom in de prijzen met de 
ondernemerspitches regio Rijk van Nijmegen voor 
hun duurzame groente- en fruitschalen.

Een van hun eerste ontwerpen was Waterworks, 
een natuurlijk plantenbewateringssysteem. Ideaal 
voor mensen die hun kamerplanten vergeten 
water te geven. Een paar jaar geleden lanceerden 
ze de Flower Constellation, een messing schijf, 
voorzien van ronde openingen, om een paar 
bloemen en groen op een bijzondere manier te 
schikken. Er zijn vijftien verschillende ontwerpen 
in drie maten. Ook de Patera Magna, letterlijk 
grote schaal, waarin groenten en fruit zonder 
koeling beter bewaard kunnen worden, viel in 
de prijzen. Door een ingenieus bedacht ontwerp 

Het motto van Thomas & Jana: De missie van House of Thol is een groene toekomst creëren, daarom 
streven we naar het maken van toekomstbestendige, probleemoplossende producten, die een groen 
en duurzaam leven mogelijk maken.
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blijft het voedsel in een met water gevulde bak 
langer houdbaar. Hun laatste ontwerp, de Patella 
Crescenda, wat letterlijk groeischotel betekent, 
is gemaakt om microgroenten en kruiden, zoals 
tuinkers en kiemen van mosterd- of bietenzaad 
binnenshuis te kweken. Het bewateren van de 
planten gaat met behulp van een glazen reservoir 
met infiltratiesysteem, zodat ook mensen zonder 
groene vingers verse kruiden kunnen oogsten. 
Met behulp van een crowdfundingsactie, die 
tot eind november 2022 liep, hopen deze 
ondernemende ontwerpers deze groeischaal 

in productie te kunnen nemen. En wat is leuker 
dan je eigen keukencreaties te maken met 
zelfgekweekte kiemplantjes en smakelijke kruiden. 
Bovendien bevatten deze microgroentes een veel 
hoger percentage vitamines en mineralen (tot wel 
40%) dan volgroeide gewassen. Milieuvriendelijk, 
want het bespaart verpakkingsmateriaal en je 
hoeft immers hiervoor niet naar de winkel en 
de zaden zijn lang houdbaar en kunnen op elk 
gewenst tijdstip ingezet worden. Het kost ca. een 
week kweektijd om de plantjes te kunnen oogsten.

FOTOGRAFEN VAN OVERASSELT:
LAAT ZIEN WAT JE IN HUIS HEBT!
De redactie roept iedereen in het dorp op om je mooiste of boeiendste foto van Overasselt (of directe 
omgeving) naar ons toe te zenden. Wij zoeken uit de inzendingen dan een prent uit die wij als 
redactie het allermooist vinden. En daar maken we dan een ‘Centerfold’ van. Dat wil zeggen dat we 
die foto voluit op de middelste twee pagina’s afdrukken, zodat je hem er uit kunt halen en ophangen. 
Het hoeft niet altijd om gebouwen of landschappen te gaan: het mag ook iets bijzonders zijn of om 
een bepaalde gebeurtenis gaan, zolang het maar over ons mooie Maasdorp gaat! Als je wat inzendt, 
geef je daarmee toestemming aan de redactie om je foto te gebruiken, en wij zorgen dan dat je naam 
wordt vermeld. Inzenden naar redactie@overasselt.info. 
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Nog een dag of vier en dan was ‘t Kerst-
mis. Dan zouden de klokken de mensen 
weer oproepen om kerkwaarts te trekken 
ter viering van de nachtmis. Toon, onze ja-
ger, had ook zo z’n kerstgedachten, maar 
die waren niet prettig. Met een bezwaard 
hart stapte hij door de velden, vergezeld 
van zijn hond, de dubbelloop geladen in 
zijn hand. Wat bezwaarde Toon toch? Och, 
‘t was heel eenvoudjg, het rare weer van 
de laatste tijd was er schuld aan. Al dagen-
lang trok een gure snijdende wind over de 
velden. Toon was jager in merg en been 
en dit was voor hem het ‘rotste’ weer wat 
je maar denken kon. Geen haas of konijn 
liet zich zien. De eerste bleven in hun war-
me leger en de laatste in hun holen. Alleen 
wat krijsende meeuwen en een enkele 
kraai vlogen over de kale velden, waar een 
enkele boer of boerin, knecht of meid knol-
len plukte of spurrie maaide voor het vee. 

Spiedend naar alle kanten stapte onze 
jager voort. ‘t Zou wel weer zonder succes 
zijn, evenals gister en eergister. En toch 
werd het hoog tijd, dat ie wat schoot, want 
anders kon ie aan zijn verplichtingen niet 
voldoen. “Ja, verplichtingen,” zo mijmerde 

hij, “verplichtingen. Per slot van rekening 
heb ik ze m’n eigen opgelegd.” En weer re-
peteerde hij, wat hij de laatste dagen al zo 
dikwijls gedaan had. Een haske veur den 
burger, dé he’k klaor ligge, van aovend 
bring ik ‘t hum; as raodslid mot ik hum wel 
‘n bietje menteniere. Veur pestoor Van 
Esch lit er ok ène klaor, die betaolt altied 
goed, mar ik zurg ok, dè ik altied doei wat 
ie vraogt: mè Pase, Pinkstere en Kersmis 
ene goeie, vetten haos. Nou, dor mankiert 
’t ok dèze keer nie an. En nou stao’k daor. 
Merge, da’s vast tarief, dan kumt d’n do-
minee. Ik mot er altied um lache: “Heb je 
een haasje voor me, mijnheer Peters? Mijn 
vrouw en ik wensen met de feestdagen 
eens lekker te eten.” Da gebeurt zo twè 
kier in ’t jaor, tège Paose en mi Kersmis. 
Ja, wa mot ik de kèl zegge? “Ik heb niks”, 
dé’s tech grote schãnd vur ene jãger, dè 
ne ströper zo iets mot zegge, de‘s nie zo 
erg. Mar ‘ne jãger! “En dan”, peinst Toon, 
“dan hebbe we eiges ok nog niks en dè is 
me nog nooit overkomme, zolang ik ge-
strupt of gejaagd heb.” 

Zich opwindend, stapte onze jager over 
en langs akkers, speurend naar haasjes of 

HOE DE PASTOOR AAN ZIJN KERSTSTAL KWAM
DOOR J. SCHLICHER

Onderstaand artikel is Overgenomen uit een van de uitgaven van het Missiefront, een nieuwsbrief 
die je met enige fantasie best een van de voorgangers van ‘Dorpskrant Overasselt’ zou mogen 
noemen… Onze reeds hoogbejaarde, maar niet rustende redacteur J. Schlicher (81) is nog altijd tuk 
op dorpsverhalen. Zodra iemand een gebeurtenis uit vroeger dagen begint te vertellen, spitst hij als 
een hond zijn oren. Zo is het ook nu gegaan. Een dorpsgenoot vertelde hem zo in het voorbijgaan, 
hoe de Overasseltse pastoor Lambert van Esch zo’n kleine zeventig jaar geleden aan de kerststal 
is gekomen, welke nog elk jaar zijn plaats in onze kerk heeft. Met die kerststal schijnt het indertijd 
wonderlijk gelopen te zijn. Kortom een pracht gegeven voor een kerstverhaal. Het berust op ware 
gegevens, zo verzekerde de heer Schlicher mij, maar het is ook met de nodige fantasie doordrenkt. 
Antoon Theunissen.

TEKENING: GEORGE ARTS
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konijntjes, die hij zo hard nodig had. In-
eens spitst Pluto - die altijd anderhalve pas 
voor hem uitloopt - de oren en staat dood-
stil. Toon, ‘t geweer klaar, zoekt met z’n 
ogen ‘t veld voor hem af, maar ziet niks, 
alleen een boer, die spurrie aan ‘t maaien 
is. Ineens, daar schiet een dertig meter 
voor hem uit een haas dwars over het veld. 
Aanleggen, even meebewegen en pief-paf, 
twee schoten. Ineens een vloek en een 
schreeuw. De spurrie maaiende boer valt 
tegen de vlakte.

Onze jager denkt niet meer aan de weg-
vluchtende haas, maar spoedt zich, hevig 
verontrust, naar de liggende man op de 
akker. Hij nadert en ziet tot ontsteltenis, 
dat het zijn vriend Jan (van Casteren) is. 
“God in de hemel”, prevelt hij, “as ik hum 
mar nie doodgeschote heb. Grote God, 
help me, ik beloof… Ja, wa beloof ik? Ik 
beloof ene neie grote kerststal vur in de 
kerk, as ie er deur kumt.” Jager Toon helpt 
zijn vriend op de been, d.w.z. op één been, 
want het andere heeft een gedeelte van 
het schot hagel, voor de haas bestemd, 
opgelopen. Met jagers hulp gaat ’t naar 
de dichtstbijzijnde woning en daar hebben 
ze de gewonde, die op meerdere plaatsen 
bloedde, verbonden. 

Later hebben ze de dokter nog gewaar-
schuwd, die enkele hagelkorrels uit ’t 
gewonde been heeft verwijderd. Alles 
bijeen was het nog meegevallen, volgens 
de dokter zou ’t slachtoffer er weinig hinder 
van ondervinden. De hagelkorrels waren 
alleen in het vlees gedrongen. De ‘Graafse 
Jan’ - de dokter - ging zijn handen wassen 
‘op de geut’, waar moeder de vrouw een 
schone handdoek aanreikte. Juist toen de 
dokter wou vertrekken, hoorde hij nog een 
gedeelte van het gesprek, dat jager en 
boer-bewoner voerden. “Ik bring Jan wel 
op de kruiwagen, want lopen kan ie niet”, 
zei ‘t boertje. “Nee“, zei Toon, “ik ga ze bij 
Jan tuus wel waarschouwe, dan komen zu 
hem wel ophale mit de kruiwage.” Met zijn 
zware basstem riep de binnenkomende 
arts: “Daar komt niets van in, dat is geen 
vervoer. Ik moet toch naar de Hei, ik neem 
Jan wel mee in de auto.” Wat de dokter 

voorstelde, gebeurde en zo reed onze Jan; 
misschien wel als eerste Overasselaar, in 
een auto. Het was namelijk in de tijd dat 
Overasselts wegen nog maar sporadisch 
bereden werden door zo’n ronkende ma-
chine. Een van de eersten, die dat deed, 
was de dokter uit Grave. Jan werd bij dok-
ter-naamgenoot in de auto geholpen, waar-
in hij een beetje huiverig plaatsnam. Toon 
beloofde dat hij diezelfde middag nog eens 
kwam kijken en voort schoof het tweetal 
Heiwaarts.

Toons lust om te jagen was helemaal ver-
dwenen voor die dag, maar ook voor de 
nog resterende dagen voor Kerstmis. Na 
de schafttijd reed hij naar slachtoffer Jan. 
Nou, die maakte het alweer goed en snap-
te nog maar steeds niet hoe een kundige 
jager als Toon zo ver mis kon schieten. 
Toon wijtte het aan een bevroren kluit aar-
de, waarover het schot hagel was heenge-
schoven en zo van richting veranderd. Jan 
presenteerde een borreltje, ’t was immers 
maar een ongelukje en over een paar 
dagen was hij weer het ventje. Toon wei-
gerde echter, wel wou hij een kopje koffie. 
De reden van zijn weigering verklapte hij 
echter niet aan Jan. Hij wou namelijk nog 
een paar bezoekjes afleggen.
Later op de middag ging onze jager naar 
de burgemeester. Deze had al zo’n beet-
je gerekend op de jaarlijkse kerstgave. 
Met een goeie borrel en een prima sigaar 
kon Toon vertrekken. Nu naar de pastoor. 
Deze betastte de haas als een echte ken-
ner en prees Toon voor het geleverde. De 
eerwaarde betaalde op een royale wijze 
en onze jager was bijzonder tevreden. De 
pastoor presenteerde nog een grote sigaar, 
daarmede betuigend dat het onderhoud 
was afgelopen.

JAN VAN CASTEREN MET ZIJN VROUW, HIER NOG 
ZONDER SCHOT HAGEL IN ZIJN ACHTERSTE
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Toon maakte echter geen aanstalten om 
weg te gaan en ineens kwam ‘t eruit: “Pas-
toor, dië kerststal, die wij in de kerk hebbe, 
is ok niets biezonders, viende gej dè ok 
nie?” De juist de sigarenkist wegzettende 
geestelijke ging er weer bij zitten, verwon-
derd over de opmerking van onze jager, 
waar hij ‘t eigenlijk wel mee eens was. Hij 
had immers met koster Hend de dag al 
provisorisoh alles klaar gezet, want een 
der volgende dagen zouden ze samen de 
kerststal opbouwen. “Ja, wat bedoel je ei-
genlijk, Toon, en wat wil je er aan verande-
ren?” “Nou, mijnheer pastoor“, zei Toon nu 
op z’n hoog Hollands, “ik wil u en de kerk 
een nieuwe, prachtige kerststal geven. 
Die kan op mijn kosten gekocht worden.” 
Pastoor Van Esch wist niet wat hij hoorde. 
“Meen je dat, Toon?” “Zo waar als ik hier 
zit”, zei onze haasbezorger.

Voorlopig ging Toon nog niet weg uit de 
pastorie. Het tweetal heeft een fles wijn 
opgedronken en nog enkele sigaren ge-
rookt. Op de krans had pastoor Van Esch 
vernomen, dat de jezuïeten in Nijmegen 
voor hun kerk een nieuwe kerststal had-
den aangeschaft, een zeer grote, die in 
een kerk als de hunne paste. De andere 
was dus overbodig en te koop. Dat was 
een kans. Als Toon nu eens naar de stad 
ging informeren, of ie er nog stond en wat 
de prijs was, dan was de zaak misschien 
gauw beklonken.
Daags erna vertrok Toon per fiets naar Nij-
megen en belde aan bij ‘t jezuïetenkloos-
ter. ’t Was zoals de pastoor gezegd had: 
de kerststal was te koop, compleet met 
beelden en verdere toebehoren. Over de 
prijs waren ze het gauw eens en de vol-

gende dag zou Jupkes Jan, de vrachtrijder 
van Overasselt, alles komen ophalen. De 
broeders zouden alles prima inpakken en 
zorgen dat de beelden in goede staat op 
de pastorie in Overasselt zouden arriveren. 
De pastoor heeft de oude stal met beelden 
en verdere toebehoren met hulp van koster 
Hend weer naar de zolder getransporteerd. 
Diezelfde middag kwam de vrachtrijder 
met de nieuwe aanwinst bij de pastorie. 
Toen pastoor Van Esch de grote stal met 
de ingepakte beelden zag verzocht hij de 
vrachtrijder naar de kerkingang te rijden, 
want van de pastorie werd het een te grote 
sjouw. Koster Hend kwam direct zijn dien-
sten aanbieden. Daags voor Kerstmis zag 
pastoor Van Esch nog kans, met kosters 
hulp, de nieuwe stal in de kerk te plaatsen. 
Tijdens de kerstpreek wees een dank-
bare herder op het feit dat een van zijn 
‘schapen’ de vorstelijke stal, compleet met 
herders en schapen, geschonken had. Het 
‘schaap’ kreeg er een kleur van, maar dat 
heeft niemand opgemerkt.

Enkele medelijdende zielen zullen na le-
zing van dit kerstverhaal begaan zijn met 
Toons gezin en dat van de dominee, die 
het dat jaar zonder haasgerecht moesten 
stellen. Maar ook dit onderdeel van het 
verhaal kreeg een gelukkig slot. Toons 
broer, eveneens gevreesd in de hazen- 
en konijnenwereld, bracht uitkomst. Toon 
kreeg een flink exemplaar en ook de domi-
nee en zijn vrouw hebben heerlijk gesmuld 
van de boutjes en de hazepeper, niet 
beseffend dat het dat jaar maar net op ‘t 
nippertje was geweest.
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SINTERKLAAS AANKOMST VEERSTOEP DEN TEMPEL
Wat fijn dat de goedheiligman ons dorp weer heeft bezocht!  Het zijn immers tijden waarin het sombere 
nieuws de boventoon lijkt te voeren. En dan is deze kindervriend met zijn roetveegpieten meer dan 
welkom. We ontvingen wat foto’s van Dorus Oerlemans en Nick Egtberts en maakten voor u daar een 
collage van.

VERLANGEN NAAR VREDE
Sta er even bij stil, dat jij zelf je verlangen naar Vrede kracht bij kunt zetten. 
Vrede start in het hart van ieder mens afzonderlijk.
Samen kunnen wij de wereld tot een thuis maken voor elkaar.
Het toverwoord daarheen heet Liefde,
Liefde voor onszelf en de wereld,die ons omringt.
Het vraagt om onze dagelijkse aandacht, doorzettingsvermogen, moed en geduld.

Wat zou je denken van een afspraak met jezelf om 
DAGELIJKS BIJ AL JE DOEN EN LATEN
VREDE ALS LEIDDRAAD TE KIEZEN ?

“Ik zal dankbaar zijn voor al het goede in mijn leven.
Ik zal mijzelf en anderen vriendelijk en liefdevol tegemoet treden.
Stoppen met oordelen en leren vergeven.
Ik zal leren glimlachen om de fouten van anderen en die van mijzelf.
Ik zal helpen waar ik kan en dankbaar zijn voor de hulp van anderen.
Zo zal ik in mijzelf vrede gaan vinden en uitdragen.
Bijdragen aan de Vrede in de Wereld.”

Op Oudjaarsdag 31 december wordt gelijktijdig op diverse plaatsen in de wereld een bijeen-
komst voor Vrede gehouden, hier in het Tweede Huis in Nederasselt van 13.00-14.00 u.
Laat even i.v.m. de zitplaatsen weten of je komt via de mail aan Afra Grienberger
grienberger@hotmail.com

DOOR AFRA GRIENBERGER
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DE GNIFFEL VAN ONDERASSELT
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

De gniffel had het al opgemerkt. Kerst komt er 
weer aan! Hij had erg genoten van het kijken 
naar het ophangen van de versiering in de 
Hoogstraat. Het teken voor hem dat er kerst-
bomen opgezet zouden worden bij de men-
sen thuis. De gniffel kon weer zijn favoriete 
spelletje doen, kerstballen omwisselen. Door 
de jaren heen was het hem opgevallen dat er 
kerstbomen waren waar alleen blauwe ballen 
in hingen, of alleen rode, witte of andere kleu-
ren. Dat schepte mogelijkheden om een poets 
te bakken.

Al gauw had de gniffel een boom gevonden 
waar alleen witte ballen in hingen. Hij pikte 
er een mooie tussenuit en ging er mee van-
door zijn gangen in, op zoek naar een andere 
boom met ballen van dezelfde kleur. Daar! Bij 
die mensen op de Zilberbergweg, daar zag hij 
een boom met alleen blauwe ballen. De gniffel 
sloop naar binnen, toen hij dacht dat iedereen 
weg was. Hij klom in de boom, vond een mooi 
plaatsje en hij hing de witte bal tussen de blau-
we. Wat zouden die mensen opkijken als ze 
straks binnen kwamen. 

Terwijl de gniffel druk bezig was de witte bal 
op te hangen, kwam plotseling het jongste 
dochtertje van de mensen die daar woonde de 
huiskamer in en zag de takken van de kerst-
boom bewegen. De gniffel schrok en hield zich 
doodstil vast tussen de takken van de boom, 
met een blauwe bal tussen zijn pootjes ge-
klemd. Die wilde hij eigenlijk naar de boom met 
de witte ballen brengen.Toen zag het meisje de 
witte bal in de boom hangen. Verbaasd liep ze 
er naar toe en stak haar hand uit naar de bal. 
De gniffel schrok, bang ontdekt te worden en 
stak zijn pootjes uit met de blauwe bal, recht in 
de hand van het meisje. Het meisje trok haar 
hand terug en keek verbaasd naar de blau-
we bal in haar hand. Ze wilde toch de witte 
pakken? Waar kwam die blauwe nu ineens 
vandaan? Snel liet de gniffel zich op de vloer 
zakken en verborg zich achter de standaard 
van de boom.

De moeder van het meisje kwam binnen en 
zag haar dochter daar staan met een blauwe 
bal in haar hand en een witte bal in de boom, 
tussen al die andere blauwe ballen. “Wat ben 
jij nou aan het doen?”, vroeg ze haar doch-
ter, “wil jij een grapje uithalen met papa en 
mama?” “Nu-nu-nu-neeeee…..”, stotterde het 
meisje, “dat was ik niet!” “Maak dat de gniffel 
maar wijs”, zei haar moeder. Het meisje kleur-
de helemaal rood in haar gezicht en begon 
bijna te huilen. “Maar wel een goed idee”, zei 
haar moeder. “Laten we papa voor de gek 
houden en allemaal gekke dingen in de boom 
hangen.”

Beide liepen de keuken in en vonden daar al-
lerlei gekke dingen om in de boom te hangen. 
Een puntenslijper, de knoflookpers, een aan-
steker, een rolletje plakband, de lievelings-fles-

Om vóór te lezen: Kinderrubriek

De Gniffelverhalen zijn er om vóór te lezen aan kinderen. Ze spelen zich voor een groot deel af in 
Onderasselt, de wereld van buizen, leidingen, holen en verborgen gangen onder ons dorp. Er zit altijd 
wel ergens een kern van waarheid in. Als u zelf een idee heeft voor een leuk onderwerp waar onze 
Gniffel de hoofdrol in kan spelen, stuurt u dit idee dan naar redactie@overasselt.info

TEKENING: CARMEN VAN DEN ELSEN



senopener van papa. In de kamer vonden ze 
de leesbril van papa, de afstandsbediening van 
de televisie en een paar onderzettertjes voor 
onder de glazen. De gniffel was ondertussen 
achter de bank gekropen en keek vanuit daar 
naar de bezigheden van moeder en dochter. 
Ze hingen allerlei gekke dingen met wasknij-
pers in de takken van de kerstboom. Toen ze 
klaar waren, zetten ze de lampjes van de boom 
aan en bekeken de boom van een afstand-
je. Tussen de ballen in hingen nu de gekste 
dingen. Ze hadden er zelfs een onderbroek 
van papa tussen gehangen! Dat vond de gniffel 
prachtig. Zachtjes gniffelde hij achter de bank 
van de pret.

En toen kwam papa thuis. Ze hoorde het slot 
van de voordeur open klikken en papa hing zijn 
jas op aan de kapstok in de gang. Hij hoor-
de zijn vrouw en dochtertje vrolijk praten en 
lachen en liep de huiskamer binnen. Daar zag 
hij de bonte boom, met de raarste dingen erin. 

Uit verbazing liet hij de huissleutels uit zijn 
hand vallen en zijn mond viel open. Moeder en 
dochter kwamen niet meer bij van het lachen. 
Ook de gniffel, achter de bank, rolde op zijn 
rug van het gniffelen, wat had hij een plezier. 
Snel, om niet ontdekt te worden, kroop hij door 
het ventilatierooster in de muur en glipte één 
van zijn tunnels in om ongezien weg te komen. 
Hij bleef maar gniffelen als hij dacht aan het 
verbaasde gezicht van die papa. Tevreden 
rende hij weer terug door zijn tunnels naar zijn 
hol, kroop in de berg schapenwol en viel met 
nog een glimlach op zijn snuitje in slaap.

En jij, die luistert naar dit verhaal, je weet nu 
wat je moet doen. Zoek in huis allerlei gekke 
dingen op en hang ze in de kerstboom om je 
papa of je mama hiermee voor de gek te hou-
den.

Veel succes!

KERSTCONCERT: ZONDAG 18 DECEMBER 2022

Klarinetensemble Mooi van Hout en Overasselts koor Engsele geven op zondag 18 december een 
Kerstconcert in de H. Antonius Abt kerk in Overasselt.

De samenwerking tijdens het concert in 2019 (zie foto) is goed bevallen, maar door de coronapandemie 
moest er helaas tot dit jaar worden gewacht om weer samen op te treden. De leiding is in handen van 
Wim Romeijn (klarinetensemble) en Emiel Hoefnagel (koor).

Iedereen is van harte welkom, de entree is gratis. Aanvang 13:30 uur.
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CARAVANS IN OVERASSELT
DOOR NICO AALDERING EN ELLEN DOOMERNIK

Soms is het maar goed dat je van tevoren niet 
precies weet waar je aan begint. In februari viel 
Rusland Oekraïne binnen. Onmiddellijk waren 
er mensen in Overasselt die het gevoel hadden 
dat ze iets moesten doen voor de te verwachten 
vluchtelingen. Zoals de dorpskrant in mei schreef: 
‘Een typisch Overasselts initiatief: iemand komt 
op het idee, deelt dit met anderen en binnen de 
kortste keren ontstaat actie’. Het plan was om 
10 caravans in Overasselt neer te zetten om 
vluchtelingen op te vangen. We hadden al snel 
zeven caravans beschikbaar, maar we dachten: 
laten we eens beginnen met drie. Hoe liep het 
verder?

De eerste grote opgave was het vervoer van 
de caravans. De beheerder van camping 
Wighenerhorst, die de caravans (voor weinig) 
beschikbaar stelde, was ervan overtuigd dat 
het niet zou lukken drie caravans en een 
douchehok op één dag te vervoeren. Maar dat 
laat zo’n groepje enthousiaste Overasseltenaren 
zich natuurlijk niet zeggen. Iemand stelde een 
enorme kraan ter beschikking, die de caravans 
op diepladers kon laden. Die diepladers gingen 
vervolgens met drie tractoren heel rustig de weg 
op. Dat moest ook wel, want eigenlijk was een 
van de caravans aan de brede kant… Gelukkig 
hadden we verkeersregelaars die alles in goede 
banen leidden.

Toen de caravans eenmaal op hun plek aan 
de Tempelstraat stonden, sloegen we elkaar al 
tevreden op de schouders. Maar eigenlijk begon 
de klus toen pas. De caravans waren waterdicht, 
maar daarmee was alles ook wel gezegd. Alle 
waterleidingen, waarvan we dachten dat ze 
goed waren, moesten vernieuwd worden. Een 
caravan moest een nieuwe vloer hebben en een 
nieuw toilet. Ze moesten worden aangesloten op 
gas, elektra, riolering. We zien mensen allerlei 
dingen doen die ze nog nooit gedaan hebben, 
zoals het bedienen van een klein graafkraantje 
(als een kind zo blij) of met een trilapparaat aan 
de slag. Onvermoede talenten. De caravans 
krijgen een mooi kleurtje om ze passend te 
maken in het landschap. Het veldje krijgt een 
terras, een grindpad, een afsluitbaar hek met bel. 
Er wordt schoongemaakt (en nog eens en nog 
eens) en ingericht. En uiteindelijk, in juli, worden 
ze in gebruik genomen door acht Oekraïense 
vluchtelingen (inmiddels is daar een negende bij 
gekomen).

In juli zat het werk van ‘OVO techniek’ er zo goed 
als op. En tegelijkertijd was ook dit weer een 
begin: ‘OVO Welzijn’ stond klaar om de nieuwe 
bewoners op weg te helpen. Met een groepje 
buddy’s wilden we de vluchtelingen door al het 
regelwerk heen loodsen en een zachte landing 
geven in Overasselt. Dat regelwerk was hier en 
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daar nog wel pittig. Het bleek bijvoorbeeld dat 
er drie verschillende Oekraïense paspoorten 
bestaan, waarvan één, handgeschreven in 
cyrillisch schrift, geen toegang gaf tot een 
bankrekening. Zonder bankrekening is het vinden 
van werk moeilijk en ook het aanvragen van 
leefgeld. Ook het regelen van toegang tot zorg 
heeft veel voeten in aarde. Het lukt uiteindelijk 
allemaal. Ondertussen drinken we veel koffie met 
de dames en worden we volgestopt met borsjt en 
andere lekkernijen. De kinderen en dames krijgen 
taalles. De vluchtelingen zijn geregeld te vinden 
bij concerten bij de Veldschuur en in de Buurderij. 
Zelf zeggen ze dat ze blij zijn met hun plek 
hier, dat ze nooit zo’n warme ontvangst hadden 
verwacht en dat ze zich hier nu beter voelen dan 
in hun geboorteland.

Op enig moment hebben we besloten het bij deze 
drie caravans te laten. Omdat het stiekem al met 

al best veel werk was. Al was het prachtig: zoveel 
vrijwilligers die samen de schouders eronder 
zetten, die hun zaterdagen opofferden om de plek 
goed te maken. Zoveel bedrijven die belangeloos 
meewerkten. De kraan, de CO2- en brandmelders, 
de aansluiting op het waternet en riolering, de 
bestrating en het grind: voor zoveel dingen kregen 
we geen rekening. Daarnaast waren er mooie 
bijdragen van Rabobank Rijk van Nijmegen en 
DELA. Er waren acties om geld en spullen in te 
zamelen, voor het caravanproject en voor de 
vluchtelingen op het Buitencentrum, onder andere 
van de basisscholen, van Buitengewoon Logeren 
en van de Strandjutters. Hartverwarmend. 
Zoals Rutger Bregman zei: “De meeste mensen 
deugen.” Wat fijn allemaal. Bijna allemaal. Want 
het mooiste zou het zijn als we onze gasten 
konden uitzwaaien omdat ze veilig terug naar huis 
konden…
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ARMOEDEBESTRIJDING…..
DOOR NICK EGTBERTS

Al jaren kent de gemeente een regeling voor 
mensen die het niet zo breed hebben. Sinds 
een jaar staat dit bekend als ‘Heumenstegoed’ 
en onder deze naam is de regeling te googelen, 
zodat U alle gegevens hierover makkelijk kunt 
vinden. Waarom onze eigen Dorpskrant op 
dit moment, zo vlak voor Kerstmis, hier extra 
aandacht aan besteedt: duidelijk is dat de 
dorpsgenoten die het niet zo breed hebben 
tegenwoordig extra geraakt worden door de 
inflatie en de torenhoge energieprijzen. En er is 
dus hulp, U staat er niet alleen voor.

Het Heumenstegoed

Voor hen die hiervoor in aanmerking komen 
is het een prachtig plan: voor een gezin met 2 
kinderen ligt er ruim € 1000, ja, U leest het goed, 
ruim duizend euro klaar. Doe dus mee en vraag 
het Heumenstegoed van € 275 per persoon 
per jaar aan via www.heumenstegoed.nl. Het 

is de bedoeling dat iedereen kan meedoen in 
de samenleving, ook zij die minder te besteden 
hebben.

Wat kunt U daar in Overasselt mee doen?

We hebben voor U al gekeken op de site van 
het Heumenstegoed. Het is eigenlijk te veel 
om op te noemen, 260 mogelijkheden, betaald 
door de gemeente. Toch, om een idee te 
geven: korfballen bij ONA, tennissen bij LTVO, 
fitnesslessen, de bioscoop, ons eigen Filmcafé. 
Ook de KBO staat op de lijst. Dus nogmaals: 
te veel om op te noemen. Duik er eens in, niet 
eens voor Uzelf maar vooral voor Uw kinderen. 
Want die zijn er misschien nog meer de dupe 
van dan alle grote mensen samen. Heeft U hulp 
nodig bij het aanvragen van dit prachtige aanbod, 
aarzel dan niet en maak een afspraak met de 
formulierenbrigade op nummer 06-23 84 29 64 of 
via www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur.

ONZE ANTONIUS ABT KERK IS HARD 
OP ZOEK NAAR EEN KOSTER M/V

Het is mooi en dankbaar werk en er staat een kleine vergoeding tegenover. Belangstelling? 

Neem rechtstreeks contact op met pastoor Yves:

Tel: 024-6221276

E-mail: yves.mambueni@detwaalfapostelen.nl
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EEN ROTONDE IN OVERASSELT
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

Al eerder zijn er pogingen geweest vanuit de 
bevolking van Overasselt om een rotonde 
gerealiseerd te krijgen op de kruising 
Kasteelsestraat en Schoonenburgseweg/
Hoogstraat, wel of niet in combinatie met de 
Kruisbergsestraat. Dit verzoek is uiteindelijk niet 
gehonoreerd door de gemeente Heumen.

Wat schetst onze verbazing, er komt toch 
een rotonde in Overasselt. Echter niet op 
bovengenoemde plaats! Blijkbaar vind er hier een 
bestuurlijke dwaling plaats, want de gemeente 
heeft in haar beleidsplannen opgenomen het 
aanleggen van een rotonde op de T-splitsing 
van de Hoogstraat en de Monseigneur van de 
Burgtstraat.

Omdat wij als redactie van ‘De Dorpskrant’ ons 
het nut van deze rotonde niet kunnen voorstellen, 
hebben we de woordvoerster van de gemeente 
Heumen om uitleg gevraagd. Een en ander 
zou te maken hebben met de veiligheid van de 
schoolgaande kinderen naar de basisschool 
‘De Zilverberg’, in combinatie met het feit dat 
er steeds meer elektrische auto’s in Overasselt 
rondrijden. Omdat je deze niet aan hoort komen 
en kinderen onder de 12 jaar nog niet altijd de 
motoriek hebben om netjes gescheiden van 
het gemotoriseerde verkeer te blijven fietsen, 
hebben de verkeerskundigen van de gemeente 
Heumen bedacht dat een rotonde daar voor 
meer veiligheid voor deze jonge kinderen zou 
zorgen. Men verwacht in de toekomst ook de 
komst van elektrische vrachtwagens, zeker nu de 
brandstofprijzen zo stijgen. Helaas fungeert de 
Hoogstraat nog al eens als sluiproute voor veel 
vrachtverkeer. Kortom, door deze motivatie is de 
gemeente voornemens hier een rotonde aan te 
leggen.

Vervolgens hebben wij gevraagd hoe deze 
rotonde er uit moest komen te zien, waarna 
onze verbazing nog verder steeg. Het wordt 

een rotonde met gescheiden banen, een 
‘turborotonde’ genoemd. Deze rotonde heeft 
twee rijstroken met tussen de rijstroken een 
klein opstaand randje. Bij het naderen van de 
turborotonde moeten automobilisten ervóór al de 
juiste rijstrook kiezen.

Komende vanuit het westen, wordt men 
geconfronteerd met een rijstrook met rechtsaf 
de Monseigneur van de Burgtstraat in en een 
rijstrook voor rechtdoor. Vanuit de andere kant 
komt er een invoegstrook voor verkeer dat 
rechtsaf slaat vanuit de Garstkampsestraat, die 
pas voorbij de nieuwe rotonde invoegt op de 
Hoogstraat en natuurlijk nog een strook voor 
rechtdoor gaand verkeer. Vanuit de Monseigneur 
van de Burgtstraat, komen er twee rijstroken, 
eentje voor rechtsaf en eentje voor linksaf. En 
om het feest compleet te maken, komen er aan 
beide zeiden van de Hoogstraat, gescheiden 
fietsstroken om de rotonde heen.

Daar dit geheel veel ruimte nodig heeft, gaat dit 
ten kosten van de huidige parkeerplaatsen langs 
de kerk en voor de kapperszaak. De geplande 
fietsstrook loopt straks vlak voor de deuren van de 
kerk langs. Door deze nieuwe verkeerssituatie is 
ook de huidige toegang tot het kerkhof niet meer 
bereikbaar. Men wil de toegang tot het kerkhof 
verplaatsen naar de Hend de Kleijnstraat.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente 
Overasselt hierbij gebaad is en roepen de 
inwoners van Overasselt op ons een reactie te 
sturen waarom u het hier wel of niet mee eens 
bent. Wij willen dan de gemeente Heumen 
confronteren met deze binnengekomen reacties 
en vragen hoe zij dit zien. In een volgende editie 
van deze krant komen wij er dan op terug.

Wij zien uw reactie gaarne tegemoet op het 
mailadres redactie@overasselt.info.



24

Bets van Gemert (78), toen nog Bets 
Megens, was veertien toen ze na de huis-
houdschool naar een opleiding voor ver-
zorgende in Tilburg zou gaan. De papieren 
lagen klaar. Drie dagen naar school en 
twee dagen stage lopen om het geleerde 
in de praktijk te brengen. Ze had er zin 
in. Verzorgen, er voor mensen zíjn, daar 
lag haar hart. Maar het ministerie van 
Defensie stak onverwachts een spaak in 
het wiel. Haar broer Toon, die meewerkte 
op de boerderij van hun ouders, moest in 
dienst. Bets zou thuis zijn taken overne-
men, beslisten haar ouders. Het was een 
hard gelag: daar ging haar droom van een 
baan als verzorgende. Maar protesteren 
deed je niet: ouders’ wil was in die tijd wet. 
Bovendien was ze een meisje, en jongens 
gingen voor als het ging om een carrière. 
Die ommekeer was bepalend voor de rest 
van haar leven.

Een ander pad

Bets van Gemert-Megens werd in 1944 
aan de Valkstraat geboren in een gezin 
van zes kinderen. Ze was nummer vier. 
Haar moeder was huisvrouw, vader werkte 
op de betonfabriek in Malden. Daarnaast 
was er thuis de boerderij met zo’n drie 
bunder land, 3 melkkoeien en jongvee, 

een paar varkens en kippen. De eieren 
werden doorverkocht, de koeien en var-
kens werden uiteindelijk geslacht. Elk jaar 
hielden ze van één varken het vlees zelf, 
om er metworst, bloedworst, leverworst, 
balkenbrij en meer van te maken. Het ove-
rige vlees werd in flessen en kuipen pekel 
bewaard.

De kinderen Megens gingen in Heumen 
naar de lagere school, die was bij wijze 
van spreken om de hoek. Natuurlijk gin-
gen ze om 7.00 uur eerst naar de mis om 
daarna hun boterhammetje onderweg naar 
school op te peuzelen. Op het school-
plein aangekomen hadden ze de taak in 
elk klaslokaal - er waren er drie - de ka-
chel aan te steken voordat de rest van 
de leerlingen kwam. Alle zes konden ze 
goed leren en na de lagere school kozen 
ze ieder hun eigen weg. Oudste zus Annie 
vond werk in een winkel, Toon ging naar 
de landbouwschool en werd later postbo-
de, broer Wil ging naar de MULO in Grave 
en volgde opleidingen op het gebied van 
de boekhouding, Monique ging naar de 
kweekschool en Gerard werd huisarts. 
Voor hem was een bijzonder pad uitgestip-
peld. Hij volgde de zesde klas van de la-
gere school in Nijmegen, omdat men bang 
was dat wat het kleine dorpsschooltje in 

BETS VAN GEMERT, 50 JAAR ONMISBARE KRACHT IN HET 
VERENIGINGSGEBOUW: “MIJN WERK NEEMT NIEMAND ME AF”

DOOR RINY JANS

V.L.N.R. ONDER: MONIQUE, VADER EN MOEDER, GERARD 
V.L.N.R. BOVEN: TOON, BETS, ANNIE, JAN ARTS, WIL
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Heumen te bieden had niet voldoende zou 
aansluiten bij de gymnasiumopleiding, die 
vereist was voor een studie medicijnen.

Voor Bets gold dus een weg die ze zich 
anders had voorgesteld. Maar ze verzoen-
de zich ermee. Naast de werkzaamheden 
thuis ging ze helpen in een gezin in de 
buurt. Ze poetste er en zorgde mee voor 
de zes, later zeven kinderen. Elke zater-
dag stopte ze het hele rijtje in bad. Eigen-
lijk was ze kind met de kinderen: de oud-
ste was 9, Bets zelf was 14. Dat je op die 
leeftijd al zo’n verantwoordelijke taak op je 
nam was in die tijd heel normaal. Boven-
dien was de moeder altijd op de achter-
grond aanwezig, dat gaf een veilig gevoel. 
Terwijl ze zes dagen in de week aan het 
werk was, was de zondag haar vrije dag, 
maar ook dan had ze het druk. Omdat ze 
uit een goed katholiek gezin kwam, was de 
zondagochtend gereserveerd voor het bij-
wonen van maar liefst twee missen. Eerst 
om 7.00 uur naar de mis in Heumen, om 
dan op de fiets naar Overasselt te racen 
om daar de mis van kwart voor negen mee 
te pikken. ’s Middags wachtte om 15.00 
uur weer het lof in Overasselt. Daarnaast 
bad het hele gezin doordeweeks elke 
avond op de knieën een aantal onzevaders 
en weesgegroetjes, waarbij haar vader 
voorbad.

Verliefd

En toen werd het in 1960 kermis in Over-
asselt en kwam zeventienjarige Bets een 
leuke jongen tegen die vroeg of hij haar 
naar huis mocht brengen. Dat mocht, en 
Piet van Gemert werd haar vaste verkering 
en zeven jaar later haar echtgenoot. Haar 
ouders hadden wel even de wenkbrauwen 
gefronst toen ze hem voorstelde. Een keu-
rige jongen, dat zeker, maar uit Wijchen, 
dat was toch veel te ver weg! Piet mocht 
blijven. Samen kregen ze een zoon en een 
dochter en Bets stopte met werken tot de 
jongste naar de lagere school ging. Wel 
was ze intussen in het Verenigingsgebouw 
in Overasselt aan de slag gebleven, waar 
ze nu, vijftig jaar later, nog steeds een 
onmisbare kracht is. Toen ze besloot weer 

te gaan werken stroomde het werk toe. 
Haar goede reputatie snelde haar vooruit. 
Wat als veertienjarige haar passie was - er 
voor mensen zíjn, verzorgen - zet ze sinds 
die tijd op talloze plaatsen in. Ze draagt 
de lichtheid maar ook de zwaarte mee van 
de mensen bij wie ze werkt. Hoe zwaar 
soms ook, ze is er altijd en pinkt af en toe 
een traantje mee. Haar werk is voor haar 
onmisbaar: “Mijn werk neemt niemand me 
af”, beweert ze met koppige stelligheid.

Vol liefde praat ze over haar vijf kleinkin-
deren, die toen ze klein waren elke woens-
dag bij haar aanschoven op de mee-eet-
dag. Nu ze groot zijn is zo’n vaste afspraak 
niet meer te maken, de een moet naar 
voetbal, de ander naar korfbal of naar een 
vriendje. De kerk, voor Bets ook nu nog 
een vanzelfsprekendheid, speelt voor hen 
nauwelijks een rol meer, jongeren van nu 
hebben andere ankers, weet ze. Ook dat is 
het leven, ze is er dik tevreden mee.

BETS VAN GEMERT
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IN LASTIGE TIJDEN ZIJN WE SOLIDAIR! 
DOOR ANKE HERMSEN

De prijzen gaan omhoog, het leven wordt duurder. 
Ook in Overasselt zien we helaas dat sommige 
dorpsbewoners worstelen om rond te komen 
elke maand. Daarom hangt er sinds een paar 
weken een kast achter het Verenigingsgebouw. 
Een voedselkast wel te verstaan. De contactraad 
van de H. Antonius Abt kerk in Overasselt heeft 
het initiatief genomen om een voedselkast 
neer te hangen om deze dorpsbewoners een 
helpende hand te bieden. De kast is gemaakt 
door Erik en Wim en hangt al op een mooie 
plaats naast de ingang aan de achterkant van het 
Verenigingsgebouw.   

Na een oproep op facebook zijn er producten in 
de kast geplaatst en hebben veel mensen hun 
cadeaubon van de postcodeloterij ingeleverd voor 
mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Dit 
was een groot succes. 

Wil je er ook iets neerzetten? Denk dan aan 
producten met een lange houdbaarheiddatum 
(dus niet over de datum heen). Ook tandpasta, 
shampoo en maandverband wordt op prijs 
gesteld. Pak mee wat je nodig hebt!! En laat ook 
wat staan voor een ander. Laten we solidair zijn!! 
En als je het nodig hebt, neem mee!!

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

Weten wanneer jouw afval in 2023 

Check de afvalkalender in de Dar app! 

wordt opgehaald?

Bekijk jouw ophaaldagen op de afvalkalender.

Krijg een melding wanneer Dar jouw 
afval ophaalt.

Zoek bij twijfel in de afvalwegwijzer in 
welke bak of zak jouw afval hoort.

Download ook de Dar app: 

ADVERTENTIE
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VERGETEN MUZIEK 
DOOR NICO AALDERING

Wat is het weer moeilijk kiezen voor deze rubriek, er is zoveel moois... 

Goed, we beginnen met een van mijn grootste muzikale helden, Joni Mitchell. Volgens velen is ‘Blue’ 
haar beste plaat met het fantastische ‘A Case of You’. Het lied begint met: ‘Just before our love got lost 
you said “I am as constant as a northern star”. And I said “Constantly in the darkness. Where’s that 
at? If you want me I’ll be in the bar”. Zo die zit. Prachtige plaat maar mijn favoriet is toch wel ‘Hejira’ 
(1976). Een heerlijke enigszins jazzy plaat met goden zoals Jaco Pastorius en Pat Metheny. Beide 
platen zijn niet te vinden op Spotify (op Netflix is op dit moment een mooie serie te zien over Spoify, 
‘The Playlist’). Joni heeft zich, uit protest, van dit platform teruggetrokken (evenals Neil Young), omdat 
er podcasts werden geplaatst van complotdenkers. Ze bestaan nog, de principiëlen! Koop de platen 
of ga naar YouTube, hierop zijn ze nog integraal te vinden. De volgende aanrader is van een zeer 
relaxed type, J.J.Cale. Wie kent hem niet. Eric Clapton in ieder geval wel. Hij maakte J.J. groot met de 
cover ‘After Midnight’ en zij werden grote vrienden. Clapton nam meerdere nummers van hem op zoals 
‘Cocaïne’. De eerste LP van J.J., ‘Naturally’ blijft mijn favoriet, de rust, het gemak dat de plaat uitstraalt, 
heel behulpzaam om een beetje ‘Zen’ te worden in deze onrustige tijden. Zijn platen klinken altijd wat 
‘zompig’ en het verhaal gaat dat hij de opnamebanden altijd mee naar huis nam en dat daar de ‘sound’ 
werd gecreëerd. Tot de dag van vandaag (hij is overleden) weet niemand hoe hij dit geluid creëerde. 

Nog zo’n heerlijke plaat die je achter elkaar kunt draaien. Onze ‘Nijmeegse’ Nina Simone, ze woonde 
lange tijd in Hotel Belvoir aan de Waal. Nina heeft ontelbare platen gemaakt in haar lange carrière. Ik 
ken ze niet allemaal, maar ‘Here Comes the Sun’ is wel een hele mooie. Allemaal covers, maar Nina 
weet ze naar ‘zich toe te trekken’, vaak mooier dan het origineel zoals ‘Mr. Bojangles’ en prachtige 
uitvoeringen van ‘ My Way’ en ‘Here Comes The Sun’. Dan zijn we alweer aan het einde van deze 
rubriek. Maar de LP ‘ Raise the Roof’ van Robert Plant samen met ‘nachtegaal’ Alison Kraus wil ik u 
niet onthouden. Een van de beste platen van vorig jaar, ‘n beetje singersong, country, met hierop een 
mooie uitvoering van ‘Quattro’ van Calexico (al is iemand in het dorp het hier niet mee eens). Ja, ik 
hou de muziek van tegenwoordig wel bij hoor. Al is Robert Plant vooral bekend als de zanger van Led 
Zeppelin. Ach ja, het bloed kruipt…….
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Tja, dan ben je in de gelegenheid geko-
men een oude boerderij over te nemen en 
op te knappen, waar het energielabel G 
helemaal tot zijn recht komt en dan stijgen 
de prijzen van energie fors. Tot nu toe heb-
ben we het voor elkaar gekregen dubbel 
glas te plaatsen en het dak te renoveren 
met een dikke pak isolatie, maar toch is 
zo’n groot gebouw er niet op ingericht om 
warmte binnen te houden. Trots dat we 
zijn op het nieuwe dak dat we zelf hebben 
aangebracht, vinden we het zonde voor de 
aanblik van de boerderij er meteen weer 
zonnepanelen op te plaatsen. Die moe-
ten dan maar op een van de bijgebouwen 
komen, echter daar worden we weer ge-
confronteerd met de asbestproblematiek. 
Kortom, voorlopig nog geen zonnepanelen.

Dan biedt zich een nieuwe mogelijkheid 
aan in de vorm van een houtkachel. Een 
van de redenen waarom ik graag in het 
buitengebied wil wonen is omdat ik graag 
op het omliggende terrein van een boer-
derij wat wil kunnen rommelen met het 
houden van beestjes zoals pony’s en scha-
pen en het beleven van de kleine natuur 
rondom het huis, insecten, vogeltjes, 
fruitbomen enzovoorts. Lekker buiten zijn. 
Dat geeft mij een oergevoel van verbinding 
met het land en zelfredzaamheid. Het ge-
voel deel uit te maken van de natuur en de 
eeuwigheid, heerlijk.

Met een lekkere dikke jas aan en een 
paar stevige laarzen struin ik nu regelma-
tig het terrein af naar afgebroken takken, 
die wij nu nog genoeg verspreid hebben 
liggen, als aanmaakhout voor de kachel. 
Restanten van een aantal oude achterge-
bleven bomen hebben ons een voorraad 
openhaardhout opgeleverd waar we deze 
winter wel mee vooruit kunnen. Ook een 
aangrenzende houtwal van de provincie 
biedt de mogelijk oud hout te verzamelen. 
Eenmaal de boomstammen en dikke tak-
ken tot korte stukjes gezaagd, stal ik deze 
op rond de kachel en voorzie een mand 

van wilgentakken van een inhoud van kort 
gehakte dikke en dunnen takjes.
Dan de uitdaging om, jawel, volgens de 
‘Zwitserse Methode’, een brandstapel voor 
te bereiden in de kachel, die je straks met 
één lucifer aan kunt steken. Eenmaal aan-
gestoken de deurtjes van de kachel dicht, 
luchtventilatie zo instellen dat de gecre-
eerde brandstapel in een stevig brandend 
vuurtje verandert en genieten maar van het 
sfeervolle oranjerode licht en het geflakker 
van de vlammen.

En dan met de centrale verwarming hele-
maal uit, tevreden neerploffen op de bank 
met een lekker glas bier of wijn, Franse 
kaasjes erbij en de juiste afstand kiezen 
tot de kachel om het meest behaaglijke 
gevoel te krijgen, met de poes op schoot, 
die luid snorrend aangeeft het ook een top 
idee te vinden.

Heerlijk, hulde aan de energiecrisis.

DE VOORDELEN VAN DE ENERGIECRISIS
DOOR: ERIK VAN DEN ELSEN
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DORPSKRANTPUZZEL: OVERASSELT
Stuur uw oplossing vóór vrijdag 6 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

ADVENT

AFTELLEN
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In de week van 16 mei 2022 heeft Car-
la, dochter van Marietje Vink, drie zware 
operaties ondergaan, met als gevolg hoge 
koorts die haar situatie verslechterde. Ma-
rietje kreeg in de nacht van 21 op 22 mei 
een boodschap in haar slaap, waardoor ze 
wakker werd. Het enige wat zij toen nog 
hoorde was ‘Koortsboom, Koortsboom’. 
Nadat ze even uit bed was geweest, na-
denkend over wat haar overkomen was, 
ging ze weer terug naar bed. Weer hoorde 
ze in haar slaap ‘Koortsboom, de grote 
Koortsboom’. Marietje werd onrustig door 
de gedachte dat ze ernaar toe moest. 
“Waarom heb ik hier niet eerder aan ge-
dacht?” Aangezien het nog erg vroeg was, 
wachtte ze nog even met bellen naar haar 
zoon John, die het dichtste bij woont. Uit-

eindelijk heeft ze rond een uur of zeven, 
wel wat overstuur, gebeld met John, en 
gevraagd of hij zo snel mogelijk mee kon 
gaan naar de Koortsboom.
Ze had het gevoel dat er aan haar handen 
getrokken werd om naar St. Walrick te 
gaan, waar de Koortsboom staat. Hoe dan 
ook, ze moest er naar toe. Marietje wilde al 
achter haar rollator aanlopen naar het bos, 
maar John zei dat ze thuis op hem moest 
wachten. Hij kwam haar zo snel mogelijk 
ophalen. Maar eerst nam hij nog contact 
op met zijn zwager, zodat hij iets van Carla 
kon krijgen om in de boom op te hangen. 
Eenmaal bij zijn zwager in Wijchen aan-
gekomen, kreeg John een rode zakdoek 
mee. Vervolgens reed hij naar zijn moeder 
in Overasselt, waar Marietje al ongedul-

HET WONDER VAN DE KOORTSBOOM
DOOR THEO DINNISSEN

Wonderlijk, die koortsboom in onze Vennen!

Eigenlijk was het wel duidelijk: ónze koortsboom zou dit jaar ‘nationale boom van het jaar’ worden. 
Want wanneer je de andere 10 inzendingen zo bekeek, was ‘die van ons’ echt heel bijzonder en 
stak er met kop en schouders boven uit. Maar het lot besliste anders: een boom op het landgoed 
Amelisweerd kaapte de nominatie. Dat kwam vooral door het feit dat al lange tijd heel veel mensen 
zich boos maken over de autoweg door dit mooie gebied dat ook nu opnieuw bedreigd wordt. 
Daarmee werd die Amelis-eik onderwerp van politieke actie en daar wilden wel 36.000 mensen 
aan meedoen. Zó veel stemmen zijn er nog nooit op een boom van het jaar uitgebracht!! De 
Overasseltse Koortsboom kreeg met haar 1374 stemmen wel een mooie tweede plaats.

Ergens wringt dat natuurlijk! Juist nu! Want onlangs is er toch weer een heus wonder gebeurd. Lees 
in het onderstaande verhaal van Theo Dinnissen hoe onlangs nog iemand langs wonderlijke weg van 
haar koorts is afgekomen…..Kortomt een pracht gegeven voor een kerstverhaal. Het berust op ware 
gegevens, zo verzekerde de heer Schlicher mij, maar het is ook met de nodige fantasie doordrenkt. 
Antoon Theunissen.
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dig en onrustig klaar stond om met John 
mee te gaan. Met het keukentrapje en de 
rollator in de achterbak zijn ze samen op 
pad gegaan naar de Koortsboom, waar het 
lapje opgehangen moest worden.
De grote Koortsboom bevindt zich naast 
de ruïnekapel in het bos. Terwijl Marietje 
een takje aanwees heeft John met behulp 
van het keukentrapje de rode zakdoek van 
Carla daar aan opgehangen. Het was wel 
een van de laagst hangende takken. Sa-
men keken ze tevreden naar de zakdoek in 
de boom: Marietje gezeten op haar rolla-
tor, John ernaast. De warme zonnestralen 
schenen door de takken heen, er was geen 
wind te bekennen en de vogels zongen 
hun mooiste lied. Ook de frisse ochtend-
geur viel haar op. Volgens John vertrok 
de onrust, en kwam er een vloed van rust 
over zijn moeder heen. Vanaf dat moment 
wist Marietje dat het goed zat, alles komt 
goed was haar gevoel. Samen hebben ze 

nog even bij de boom gezeten. Marietje 
deed nog een extra gebedje, voordat ze op 
weg gingen naar het Maria kapelletje op de 
Boskant. Daar heeft ze een kaars aange-
stoken, en een bedank gebedje gedaan.
De volgende dag kregen ze vanuit het 
ziekenhuis goed bericht: de koorts was aan 
het zakken. Vrijdag 27 mei zijn Marietje en 
John teruggegaan naar de Koortsboom, 
waar Marietje overweldigd werd door geluk 
en blijdschap. In haar gedachten bedankte 
ze voor de hulp die Carla heeft gekregen 
bij haar genezing.
Op mijn vraag, voel en zie je deze gebeur-
tenis als een wonder, antwoordde Marietje 
met “Ja, ik vind het een echt wonder.”

ALS ENERGIECOACH JE BUREN HELPEN?

De doelstelling is voorlichting geven aan 
bewoners over energiebesparing in het alge-
meen en over kleine, maar in de praktijk ef-
fectieve maatregelen. Denk hierbij aan allerlei 
middelen waaronder radiatorfolie, tochtstrip, 
LED-lampen, anders met energie omgaan, 
maar ook meer kennis van de eigen woning. 
Grotere maatregelen, zoals isolatie en zon-
nepanelen, mogen ook ter sprake komen, 
maar dat hoeft niet. We geven daarbij gratis 
energieadvies. Wil jij jezelf ontwikkelen en je 
dorpsgenoten helpen met dit advies? Word 
dan energiecoach!

Wat bieden we?
Je krijgt gratis een korte opleiding voor ener-
giecoach. Daarbij leer je van alles over ener-
giebesparing en communicatie. Je maakt deel 
uit van een enthousiast team van medebewo-
ners. Je ontmoet nieuwe gezichten en ver-
groot je sociale netwerk. Daarnaast is er een 
kleine vergoeding mogelijk.

Wat vragen we?
We vragen ongeveer 4 uur inzet per week. 
De precieze activiteiten worden in onderling 
overleg bepaald, maar bestaan veelal uit het 
bezoeken van bewoners thuis en deze ad-
viseren en helpen met energiebesparende 
maatregelen. Je hebt geen specifieke voorop-
leiding nodig.

Interesse?
Als je interesse hebt kun je een e-mail sturen 
naar info@toekomstmaldennoordoost.nl of 
bel 06 54306248. We nemen dan contact met 
je op.

Buurtgenoten in de gemeente zijn begonnen met het elkaar 
helpen om hun huizen energiezuiniger te maken. We willen 
dat uitbreiden en zoeken daarvoor meerdere vrijwilligers, in 
het bijzonder die willen worden opgeleid tot energiecoach.
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In 1929 is de brug over de Maas bij Grave 
gebouwd. Voor die tijd werd iedereen, die 
aan de overkant van de Maas moest zijn, 
met een pont overgezet. Maar er hebben 
eerder bruggen over de Maas gelegen en 
wel bij Overasselt. Ruim 400 jaar geleden 
in 1602 deed prins Maurits van Oranje een 
(geslaagde) poging om de stad Grave in 
te nemen. Grave was toen al 16 jaar bezet 
door de Spanjaarden. We spreken over 
de Tachtigjarige Oorlog. Ruim om de stad 
heen liet Maurits een grote linie bouwen 
om de stad te isoleren en een ontzettings-
leger van de Spanjaarden van zich af te 
houden. Die linie die aan de Brabantse en 
Gelderse kant van de Maas lag was 25 km 
lang. Hij bestond uit een aarden wal van 2 
meter hoog met om de paar honderd meter 
een wachtpost (redoute) en op meerde-
re locaties een schans (zie artikel in de 
Dorpskrant 2021: nummer 4).

Binnen de linie lagen 4 ‘Staatse’ kampe-
menten, 3 aan de Brabantse kant en 1 aan 
de Gelderse kant van de Maas. Tegenover 
Overasselt lag bij Gassel het grote kam-
pement van Prins Maurits. Maurits liet 2 
schipbruggen neerleggen naar de overkant 
van de rivier. Die bruggen bestonden elk 
uit 10 rivieraken die dwars op de rivier wer-
den gelegd, verbonden met kettingen en 
verankerd aan de oeverwal. Over de boten 
werden planken gelegd, zodat het leger 
snel naar Overasselt kon oversteken als er 
daar vijandelijke activiteiten waren.

De bruggen werden aan de Overasseltse 
kant beschermd door een halve schans en 
een gracht die om de schans was gegra-
ven en in verbinding stond met de Maas 
(fig. 1).

Van de halve schans is niets meer te zien 
maar de gracht is nog altijd zichtbaar. 
Ter hoogte van boerderij ‘de Knip’ - Oude 
Kleefsebaan 59 is in de uiterwaarden in 
natte periodes een brede geul zichtbaar. In 
de winter, als er ijs ligt, gaat de Overasselt-
se jeugd hier vaak hun schaatsen uitprobe-
ren (fig. 2).

De werkgroep ‘Heerlijkheden Overasselt’ 
heeft in september vorig jaar een wande-
ling uitgezet langs het Gelderse deel van 
deze oude linie met de titel ‘De linie van 
Prins Maurits’. De wandeling loopt van 
Heumen via Overasselt naar Nederasselt 
en terug. Er is een folder uitgebracht die, 
op verschillende locaties o.a. de Buurderij, 

BRUGGEN IN OVERASSELT
DOOR FRANK OERLEMANS

FIG. 1 DETAIL KAART BAPTISTA 1602

FIG. 2 UITERWAARDEN OVERASSELT VOORMALIGE GRACHT
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FIG. 3 LOGO APP ‘MAASVERHALEN’

gratis kan worden meegenomen. Naast 
deze folder maken we voor de wandeling 
gebruik van de app ‘Maasverhalen’ (fig. 3). 
Het mediabedrijf ‘Dutch Rose Media’ uit 
Eindhoven heeft deze app ontwikkeld voor 
wandelingen en fietstochten aan beide 
zijden van de Maas.

Op 30 locaties is langs de route van de 
wandeling specifieke informatie beschik-
baar. Op drie zg. belevingspunten is door 
de ontwikkelaar van de app een AR (Aug-
mented Reality) beleving gemaakt. Scan 
met je telefoon de omgeving en er ver-
schijnt in het landschap een lessenaar met 
een oud boek, het dagboek van Anthony 
Duyck (fig. 4). Duyck was lid van de Raad 
van State, vergezelde Maurits op zijn veld-
tochten en hield een dagboek bij.

Als je aan de oever van de Maas staat en 
op het scherm van je telefoon de lesse-
naar verschijnt, zie je op een vergeelde 
pagina van het dagboek een animatie van 
de schipbruggen. Duyck vertelt hoe het 
leven was tijdens de belegering van 1602. 
Een ander belevingspunt ligt bij de Craey-
enbergh, waar de schans van Overasselt 

heeft gelegen. Het laatste belevingspunt 
ligt tegenover Grave aan de Maasoever. 
Hier heeft verdedigingswerk ‘Verloren Cost’ 
gelegen.

Ook via de website van het Erfgoedplat-
form Heumen is de informatie over de wan-
deling in te zien (www.https://www.erfgoed-
heumen.nl/wandeling-4.php).
De wandeling is in het najaar van 2021 uit-
gezet n.a.v. het verschijnen van het cahier 
‘Reconstructie van een linie’ (fig. 5). Dit 
boek is te bestellen via de website van het 
Erfgoedplatform Heumen.

FIG. 4 DE SCHANS, DE SCHIPBRUGGEN & KAMPEMENT
FIG. 5 CAHIER NR. 7
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Nieuwbouwplan De Zilverberg in 
Overasselt houdt de gemoederen bezig. 
Er zijn veel betrokkenen met een belang: 
projectontwikkelaars, bouwbedrijven,  (groot)
grondbezitters, toekomstige bewoners, de 
gemeente Heumen, omwonenden en zelfs de 
das heeft zich gemeld als belanghebbende!

Mijn vrouw en ik zijn voorstander van 
woningbouw in Overasselt en van het plan 
De Zilverberg. Eind 2021 werd ons echter 
duidelijk, dat er ook woningen gebouwd gaan 
worden op de locatie van de parkeerplaats, 
het voetbalveldje, basketbalveldje en het 
hondenveld aan de Kruisbergsestraat. 
Hiermee doelend op het gebied dat vele uit 
Overasselt kennen als ‘het fortje’. Hierop 
zijn we een petitie gestart voor het behoud 
van de genoemde voorzieningen en de 
groene buffer tussen de bestaande wijk en 
de nieuw te bouwen wijk. Tevens was de 
mogelijke toename van verkeersdrukte op 
de Kruisbergsestraat een punt in de petitie. 
De bereidheid om te tekenen was groot. De 
petitie is begin mei 2022 ingeleverd bij de 
gemeente.

Naar aanleiding van de petitie heeft de 
gemeente besloten om het huidige basketbal- 
en voetbalveldje te vervangen door een 
geïntegreerde nieuwe voorziening en 
deze globaal ter plaatse van de bestaande 
voorzieningen te realiseren. Verder gaf 
de gemeente aan dat bij de realisatie van 
het plan een hondenuitlaatveld in het plan 
terugkomt of in de nabije omgeving. De 
parkeerplaats zal blijven en het groen 
wordt zoveel als mogelijk behouden, 
afhankelijk van de toekomstwaarde. Als de 
nieuwbouw klaar is zal de gemeente naar 
de verkeerssituatie kijken. Op zich heeft 
de petitie een aardig resultaat opgeleverd, 
maar termen als ‘geïntegreerde nieuwe 
voorziening’, ‘globaal ter plaatse’, ’nabije 
omgeving’ en ‘toekomstwaarde’, zijn ons 
inziens wel erg vrijblijvend. Daarom zijn er op 
10 juni 2022 ter verduidelijking vragen aan de 
gemeente gesteld. Op 21 september 2022 is 
er wederom een bericht naar de gemeente 
gestuurd, omdat een reactie uitbleef. 

Teleurstellend, wanneer een gemeente op 
haar eigen website stelt, dat zij participatie 
een groot goed vindt en graag de mening van 
de burger hoort. Op 6 oktober 2022 ontvingen 
we een reactie van de gemeente. De 
inrichting van het plangebied is pas aan de 
orde als het bestemmingsplan is vastgesteld. 
De gemeente belooft dat bewoners en 
omwonenden van het plangebied t.z.t. in de 
gelegenheid worden gesteld kennis te nemen 
van het ontwerp en daarop mogen reageren. 
Hoe is nog de vraag en veel blijft voorlopig 
nog onduidelijk.

Bent u het niet eens met het ontwerp van het 
bestemmingsplan, dan kunt u dit laten weten 
aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan 
is de basis voor de inrichting van het plan-
gebied. Het is dus belangrijk dat u notie kunt 
nemen van het ontwerp bestemmingsplan. 
Een tip hiervoor: meld u aan voor de 
e-mailservice op de pagina van de gemeente 
Heumen m.b.t. berichten over uw buurt. In de 
hoop dat u dan wel snel wordt geïnformeerd.

Hopelijk realiseert de gemeenteraad zich 
op tijd, dat het behouden van de bestaande 
voorzieningen, minder kosten en meer 
woonplezier voor alle bewoners met zich 
meebrengt, dan deze elders in te moeten 
richten. Rest mij alle bewoners, die de petitie 
hebben ondertekend, te bedanken! 

ZORGEN OM BEHOUD VAN BESTAANDE VOORZIENINGEN 
BIJ NIEUWBOUWPLAN DE ZILVERBERG

DOOR DIRK JANSEN
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De supermarkt en bakkerij van de familie Derks 
zit al geruime tijd op de prachtige, ruime nieuwe 
locatie. Ondertussen wordt er hard gewerkt 
aan de plannen voor woningbouw op de oude 
plek op de kruising van de Hoogstraat met de 
Garstkampsestraat. De plannen zijn al een 
eind gevorderd en binnenkort zal de sloop en 
voorbereiding voor de nieuwbouw beginnen. 
Dat is het moment om te onderzoeken of er nog 
iets waardevols in de bodem zit. Meestal is daar 
slechts een paar dagen de tijd voor, dus is er al 
zoveel mogelijk vooronderzoek gedaan.

En inderdaad: volgens de inschatting van de 
archeologen belooft het heel interessant te 
worden! De archeologen verwachten sporen te 
vinden uit de IJzertijd (700 jaar voor Christus) 
en van bewoning uit de 10e/11e eeuw. En dat 
is niet zo vreemd, als je weet dat daar in de 
omgeving ook al vondsten van zijn gedaan. Maar 
wel heel bijzonder! Overasselt is archeologisch 
en geologisch een interessant gebied omdat 
in de laatste ijstijd in dit gebied rivierduinen 
en oeverwallen zijn ontstaan. Op die plekken 
ontstond van nature de eerste bewoning, omdat 
onze voorouders in de IJzertijd ook graag 
droge voeten hielden. Hiervan getuigt de grote 
hoeveelheid archeologische vondsten die in en 
rondom Overasselt zijn gedaan. De voormalige 
winkel-bakkerij van de familie Derks ligt op zo’n 
oeverwal (zie kaartje).

Bodemkaart Overasselt:

Zsoba’: rivierduin of oeverwal, Rb1: oude zijtak 
Maas, blauwe ster: Derks, gele ster: protestants 
kerkje, Rood: oude wegennet

Dichtbij ligt de oude protestantse kerk op de 
hoogste plek van het dorp. Deze kerk is rond de 
11e eeuw door de monniken van St. Valery-sur-
Somme (St. Walrick) gebouwd. 

Zoals op de bodemkaart duidelijk te zien is ligt 
zowel het oude kerkje als bakkerij Derks op 
dezelfde oeverwal. Nog niet zo lang geleden 
zijn bij de archeologische opgraving op het 
nabijgelegen terrein van Valkstraat 3 (Robert 
van Langen) veel sporen gevonden van vroege 
bewoning. Die sporen dateren uit de IJzertijd, de 
Romeinse tijd en uit de 11e eeuw. Vooral deze 
laatste sporen van bewoning kunnen verbonden 
worden met het ontstaan van het oude kerkje.

De oude bebouwing die de archeologen 
verwachten te ontdekken is waarschijnlijk een 
eerdere middeleeuwse versie van boerderij De 
Bakelaar, toen een voornaam huis, omgeven 
door grachten en in het bezit van uitgebreide 
landerijen. De boerderij lag deels in de 
boomgaard achter het huis van Marie en Jan 
Derks, dus aan de Laagstraat, met bijgebouwen 
er omheen, zoals een bakhuis, een schuur en een 
varkenskot. De Bakelaar staat in documenten uit 
de middeleeuwen als bezit van Jan van Bakel, 
later het echtpaar Van Randwijck-Van der Moelen. 
In 1879 wordt de Hervormde Kerk eigenaar en 
bewonen protestantse pachters de boerderij. In 
1882 gaat de boerderij door brand verloren. Het is 
heel waarschijnlijk dat er op het voormalige terrein 
van Derks sporen van de oude Bakelaar en zijn 
grachten aangetroffen kunnen worden. Deze 
plek hoort evenals het middeleeuwse kerkje, het 
kerkhof en ook boerderij De Poel tot de bakermat 
van Overasselt, dus dat maakt het extra boeiend.

U begrijpt, dat de archeologen van het 
Erfgoedplatform de komende tijd het proces 
van sloop en bouwrijp maken in spanning zullen 
volgen. Zoals altijd bieden ze ook de hulp aan van 
de vrijwilligers om het onderzoek te ondersteunen. 
Wordt vervolgd….

RARARA……WAT KOMT ER TEVOORSCHIJN?
DOOR ANNETTE MENGDE, HARRIE JOOSTEN EN FRANK OERLEMANS
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Vorig jaar verscheen in de dorpskrant een 
drieluik over de grote rol die de champig- 
nonteelt in Overasselt gespeeld heeft van-
af grofweg 1950 tot 2020. Dit herkenbare 
onderwerp heeft veel reacties opgeleverd. 
Zo ook van Ardi Jacobs die zijn hele leven 
aan de champignonteelt heeft gewijd en 
een belangrijke bijdrage aan de ontwikke-
ling heeft geleverd. Tijd voor een praatje 
met Ardi.

Ardi is begonnen bij het vermeerderingsbe-
drijf, bekend als het broedlab op de Ha-
melberg waar hij in het proces de flessen 
elke twee weken moest keren om de ver-
meerdering op gang te houden. Ardi heeft 
het kwekersvak geleerd bij Champignon-
bedrijf Gelderland van Gerard Derks op de 
Hoogstraat waar ook Cor van de Groes als 
chauffeur werkte, die de champignons ver-
voerde van Brussel tot Groningen en om 
de dag naar Schiphol reed. Als de prijs van 
de champignons laag was, werden ze bij 

Gerard zelf ingeblikt. Toon Berlie zorgde in 
1957/1958 voor het vervoer van het perso-
neel dat van ver uit de omgeving kwam.
Toen Gerard Derks naar Italië vertrok, 
heeft Ben van de Burgt het bedrijf over-
gekocht. Ardi heeft toen zijn eigen plan 
getrokken en aanvankelijk met het idee 
gespeeld om in de gangen van fort Panner-
den champignons te kweken. “Maar goed 
dat dat niet is doorgegaan”, voegt Ardi’s 
vrouw er snel aan toe. Ardi is in de kost 
gegaan in Wamel en daar gaan werken bij 
een champignonbedrijf. Naast beginnend 
champignonkweker was Ardi een fana-
tiek voetballer bij de Overasseltse Boys 
en kwam hij meerdere keren per week na 
zijn werk gerust nog met de fiets uit Wa-
mel naar Overasselt om te trainen of een 
wedstrijd te spelen en daarna weer 35 km 
terug te fietsen. Ondertussen trouwt Ardi 
en heeft in de strenge winter van 1962 een 
bungalowtje betrokken op een kleine af-
stand van de kwekerij in Wamel. De twee 

NABRANDER CHAMPIGNONTEELT
DOOR ARDI JACOBS
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SCHRIJVERS GEZOCHT!
Binnen onze redactie is plaats voor minimaal twee 
nieuwe redactieleden. Wat we van je vragen is open 
oren en ogen voor al hetgeen in Overasselt speelt 
en wat van belang is om met de rest van het dorp te 
delen. Je schrijft graag en bent niet te beroerd om 
op onderzoek uit te gaan. Er zijn slechts 6 uitgaven 
per jaar en evenveel redactievergaderingen. Je 
kunt je eigen nieuwsgierigheid volgen of je werkt ‘in 
opdracht’ van de Redactie.  Meld je bij:  redactie@
overasselt.info.

oudste dochters zijn er geboren. Maar het 
ondernemersbloed kruipt waar het niet 
gaan kan en als in 1969 het bedrijf van 
van Bommel in Overasselt te koop komt, 
gaat Ardi met zijn gezin terug. Ardi bood 
mee tijdens de openbare verkoop in café 
Berlie. De verkopende partij was een in-
vesteringsgroep van 4 mannen waaronder 
de directeur van Willem II sigaren en The 
Dinnissen (van Pedro). Het bedrijf bestond 
uit drie cellen en een overkapte plaats voor 
de mestverwerking. De cellen hadden in 
die tijd een eigen functie, zweetcel, entcel 
en plukcel. De champignonkisten verhuis-
den gedurende het groeiproces van cel 
naar cel. In de loop van de tijd heeft Ardi er 
nog drie cellen aan toegevoegd.

Hoewel het min of meer verplicht was om 
als lid van de CNC, noodzakelijk voor de 
mest, de champignons te laten veilen in 
Nijmegen, heeft Ardi als vrij man dat, tot 
ontsteltenis van de coöperatie, gewei-
gerd. Ardi leverde direct aan van ’t Hooft 

uit Kerkdriel en sloeg daarmee een hele 
schakel over. Schooljongens en meisjes 
kwamen plukken om geld te verdienen om 
nieuwe elpees te kunnen kopen. Ardi was 
innovatief, hij pionierde met een methode 
om handig de dek-aarde op te brengen, 
een methode die door CNC is overge-
nomen en na verbetering bij wel 600 be-
drijven is toegepast. Ardi was ook bij de 
eerste vijf die begonnen met het geauto-
matiseerde plukken (snijden). Dat leverde 
wel eens weerstand op bij de conservenfa-
briek als er wat voetjes werden gevonden 
door de keurmeester. Dan kon de familie 
Jacobs opdraven om pallet na pallet door 
te zoeken op voetjes. Tegenwoordig woont 
Ardi met zijn vrouw in het dorp en geniet 
van zijn rust.
Tot 2000 heeft Ardi champignons ge-
kweekt, daarna is zijn zoon Ivan overge-
stapt op exotische soorten als oesterzwam-
men en shiitake.
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Het Dorpsplatform Overasselt heeft een 
grootschalige enquête gehouden om te 
onderzoeken waar dorpsbewoners behoefte aan 
hebben. Wat vinden ze fijn aan Overasselt, en wat 
kan verbeterd worden? De uitkomsten geven een 
mooi beeld van waar kansen liggen om ons dorp 
nog leefbaarder, veiliger en groener te maken. Er 
is een Dorpsplan 2022 opgesteld, een omvangrijk 
plan dat alle actiepunten op een rijtje zet waar de 
komende jaren aan gewerkt gaat worden.

Maar om alle mooie plannen ten uitvoer te 
brengen hebben we jullie nodig. Het Dorpsplan is 
opgedeeld in deelonderwerpen, en per onderwerp 
gaat een werkgroep aan de slag. Voor die 
werkgroepen zoeken we naar mensen die willen 
meedenken en meehelpen. Zie je tussen de 
deelonderwerpen dus iets staan waarvan je hart 
sneller gaat kloppen en waar je graag over mee 
zou denken, meld je dan vooral aan via info@
dorpsplatformoverasselt.nl.

Verbinding en ontmoeting

25% van de ondervraagden gaf aan behoefte te 
hebben aan meer contact met dorpsgenoten. De 
werkgroep ‘verbinding en ontmoeting’ gaat aan de 
slag met deze behoefte. Want hoewel Overasselt 
een hoop verenigingen en clubs kent, kan er 
nog veel gedaan worden aan communicatie. 
Hoe zorgen we ervoor dat dorpsbewoners weten 
welke activiteiten er allemaal gedaan kunnen 
worden? Hoe kunnen we verenigingen onderling 
verbinden? Misschien is het zelfs een goed idee 
om welkomstavonden te organiseren voor nieuwe 
dorpsgenoten. In deze werkgroep wordt actief 
gebouwd aan een sterk sociaal netwerk voor wie 
in Overasselt woont.

Verkeersveiligheid

Het overgrote deel van de dorpsbewoners 
geeft aan dat er grote zorgen zijn over de 
verkeersveiligheid op plekken als de Hoogstraat 
ter hoogte van Derks, de provinciale wegen die 
het dorp uit lopen, en ook de Hoogstraat zelf. De 
werkgroep ‘verkeersveiligheid’ gaat onderzoeken 
op welke manieren een veiligere situatie 
gecreëerd kan worden, en wat ervoor nodig is 
om die veranderingen te realiseren. Zo kan er 
gedacht worden aan rotondes, een rondweg, en 
30 km-zones.

Wonen

Uit de enquête blijkt dat er in Overasselt met 

name veel behoefte is aan betaalbare woningen 
voor starters, en levensloopbestendige woningen 
voor senioren. Om in die behoefte te voorzien 
moet de komende jaren flink doorgebouwd gaan 
worden. De werkgroep ‘wonen’ gaat kijken hoe 
die bouw gerealiseerd kan worden, en of alle 
bevolkingsgroepen daarin worden meegenomen. 
De gemeente moet aangespoord worden om 
het plan-Zilverberg snel en efficiënt ten uitvoer 
te brengen, en dat er binnen dat plan rekening 
wordt gehouden met onze behoeftes. Ook kan de 
werkgroep input leveren aan de woonvisie die de 
gemeente Heumen uitrolt.

Energie en duurzaamheid

Duurzaam wonen is een must, ook in ons dorp. 
Daarom willen we inzetten op het vergroten van 
kennis over het verduurzamen van je huis en 
leefgewoontes. Een werkgroep wil duurzame 
en energiebesparende maatregelen bevorderen 
samen bij de inwoners van Overasselt.

Groen en natuur

Overasseltenaren zijn dol op het vele groen en 
het uitzicht om het dorp heen, maar er valt nog 
genoeg te doen wat biodiversiteit betreft. Zo zou 
het minder vaak maaien van bermen door de 
gemeente een prachtige leefomgeving kunnen 
creëren voor een hele waaier aan diersoorten, 
en het ziet er ook nog eens mooi uit. Ook het 
aanleggen van zogenaamde ‘ontfermbermen’ 
levert veel moois op: een aantal betrokken 
buurtbewoners ontfermen zich over een stuk 
groen, en planten er inheemse soorten. Uit de 
enquête blijkt ook dat dorpsbewoners graag 
meer ruimte voor natuur zouden zien in de 
uiterwaarden, en dat er zorgen zijn over de 
toenemende drukte in het vennengebied. De 
werkgroep ‘groen en natuur’ gaat zich met deze 
onderwerpen bezighouden.

Recreatie en toerisme

Overasselt is een fijn dorp om in te wonen, maar 
ook een prachtige omgeving om in te recreëren. 
Uit de rondvraag komen een hoop creatieve 
ideeën om nog meer plaats te maken voor 
recreatie. Zo zou een strandje kunnen worden 
aangelegd bij de Maas, zou het gemotoriseerde 
verkeer op de dijken meer geweerd kunnen 
worden, er zouden meer wandelpaden gecreëerd 
kunnen worden tussen dorp en Maas, en 
er zou kunnen worden nagedacht over een 

DORPSPLAN 2022: WIE HELPT MEE 
HET DORP MOOIER TE MAKEN?

DOOR DORPSPLATFORM OVERASSELT
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horecagelegenheid aan de Maas. De werkgroep 
‘recreatie en toerisme’ gaat hierover in gesprek 
met het dorp, en waar nodig met de gemeente en 
Rijkswaterstaat.

Bedrijvigheid

Overasselt kent een relatief grote diversiteit aan 
winkels en bedrijven. Een aantal agrarische 
ondernemers heeft hun bedrijf uitgebreid met 
bijvoorbeeld een camping of B&B. De werkgroep 
‘bedrijvigheid’ gaat samen met de gemeente en 
ondernemers kijken hoe de bedrijvigheid en het 
bedrijventerrein kunnen worden doorontwikkeld.

Lees je dit en denk je: hier wil ik graag over 
meedenken of aan meehelpen, meld je dan 
aan voor een van de werkgroepen via info@
dorpsplatformoverasselt.nl en help ons Overasselt 
een nóg mooier dorp te maken!

Op 8 december is het bovenstaande uitgebreid 
aan de orde geweest tijdens de bekendmaking 
van de enquête uitslag in het verenigingsgebouw. 
Allen die deze avond gemist hebben wijzen we 
erop dat het volledige Dorpsplan Overasselt en 
ook de volledige uitslag van de enquête te vinden 
is op www.dorpsplatformoverasselt.nl.

Het programma is een avontuur van hedendaagse en oudere muziek, met werken van 
Dove, Schanderl, Nystedt, Holst, Draeseke, Parsons, Bach en Monteverdi. Er klinkt een 
vierluik van de Tsjech Martinu en een werkje van de 9-jarige (!) Mozart.
Het zijn ‘gewoon heel mooie werken’ volgens Jos Hofman. Hij is de vaste, virtuoze pro-
grammamaker van dit koor. Uit dankbaarheid geeft Een voor Twaalf hem graag deze 
‘Carte blanche’. www.eenvoortwaalf.nl

‘CARTE BLANCHE’, CONCERT VAN ‘EEN VOOR TWAALF’

Zondagmiddag 15 januari 
in Heumen, Sint Joris kerk, Protestantse 
gemeente aan de Dorpstraat 19. 

Aanvang: 15.30 uur.
Dirigent: Michel de Kort
Entree: vrijwillige bijdrage, drankje na 
afloop.

Er is geen koster in de Antonius Abtkerk 
en daardoor helaas geen concert in 
Overasselt. U bent welkom in Heumen. 
Wilt u zeker zijn van een zitplaats, kom 
bijtijds. De deuren gaan 30 minuten voor 
aanvang open.
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KORFBALVERENIGING ONA OVERASSELT

86 jaar geleden, in 1936, werd korfbalver-
eniging ONA in Overasselt opgericht. Heel 
veel dames hebben de korfbalsport met veel 
plezier beoefend, of doen dit nog steeds. En 
wij hopen daar nog lang mee door te gaan. 
Helaas wordt de aanwas steeds minder, 
terwijl nieuwe leden erg belangrijk zijn voor 
onze vereniging. En die zoeken wij dus! Voor 
zowel onze jeugdteams, als de recreanten. 
Korfbal heeft niet altijd het beste imago, maar 
ik wil jullie er graag van overtuigen hoe leuk 
korfbal kan zijn! Korte, snelle acties wisselen 
elkaar af. Een wedstrijd is nooit saai, doordat 
je om de 2 doelpunten verandert van func-
tie (aanvaller of verdediger). Schieten is het 
lastigste element dat er is, de korf is klein. 
Bij de minst of geringste afwijking vliegt de 
bal ernaast, met kans op balverlies. Dus hoe 
gaaf is het als je dan wél scoort! Maar wat 
korfbal vooral zo leuk maakt, is het feit dat 

DOOR LINDA STOLK

het een teamsport is. Dus ben jij, of is je kind, 
een echte teamspeler? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! Ook seniorenleden die gestopt zijn 
en weer kriebels hebben, zijn welkom. Dit om 
eventueel een midweek team op te zetten. 
Of recreatief korfbal op de zondag te spelen. 
Heb je interesse, neem dan contact op met 
Linda Stolk: ledenadministratie@korfbalver-
enigingona.nl  Is zelf spelen niet wat je wilt, 
dan ben je uiteraard van harte welkom om op 
zondag een wedstrijd van onze selectie te ko-
men kijken. Ik verzeker je, daar krijg je geen 
spijt van! In 2013 is ONA, met de senioren, 
gefuseerd met korfbalvereniging Astrantia uit 
Middelaar. Inmiddels speelt onze enthousi-
aste selectie, ONA/Astrantia, op hoog niveau 
korfbal. Wat het kijken naar een wedstijd 
enorm de moeite waard maakt!
Sportieve groet en hopelijk tot ziens, namens 
korfbalvereniging ONA Overasselt!
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WIM ROMEIJN UITGEBLAZEN?
DOOR NICK EGTBERTS

Het is U misschien al ter oren gekomen, maar 
Wim Romeijn gaat met pensioen. Normaal 
besteedt de Dorpskrant zelden aandacht aan 
zoiets, maar bij Wim kunnen we er niet omheen. 
Waarom dát dan?

Wim Romeijn is al heel lang klarinettist van 
de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en 
tevens lid van het daarbij behorende klarinet-
kwartet. Hij neemt afscheid van dit gezelschap 
met een afscheidstournee en deze tocht 
begon op zondag 9 oktober in Overasselt, in 
ons Verenigingsgebouw. Ook is Wim al jaren 
leider en opleider van ons eigen klarinet-
ensemble ‘Mooi van Hout’ en bevriend met zijn 
Wijchens collega pensionado Peter Beerkens, 
die dezelfde functie heeft bij het Arnhems 
Klarinettenkoor. Het Overasseltse en het 
Arnhemse gezelschap ondersteunden de spelers 
van het Luchtmachkwartet. Rond de veertig 
muzikanten stonden deze middag klaar voor een 
schitterend optreden, de jongste (uit Overasselt) 
11 jaar en de oudste ver in de zeventig. De zaal 
zat vol, er was een gebrek aan stoelen, maar 
staanplaatsen waren er gelukkig voldoende. Bijna 
de helft van de muzikanten kwam uit Overasselt, 
best wel bijzonder. De normale bezetting van 
zo’n ensemble wordt gevormd door es-, bes-, 
alt- en basklarinetten maar deze keer werd het 
gecompleteerd door 2 contrabasklarinetten, op 
zich al heel bijzonder door het diepe sonore 
geluid.

Vóór de pauze een indrukwekkend programma, 
klassiek werk en ook werk uit de Hongaarse en 
joodse traditie. Na de pauze het klarinet-kwartet 
van de Koninklijke Luchtmacht. Dit gedeelte 
werd gekenmerkt door het vakmanschap van de 
mannen, de virtuositeit door elkaars instrument 
te bespelen, ernst afgewisseld met humor (Gilles 
de la Tourette) en hun bevlogenheid. In het 
humoristische deel was er een hoofdrol voor onze 
eigen Wim. Ook werden er stukken van Aafke 
Romeijn gespeeld die daarvoor speciaal in het 
zonnetje werd gezet. En als slot een gezamenlijk 
Stars & Stripes waarin normaal een piccolosolo zit 
die nu gespeeld werd door 2 es-klarinetten. Ook 
Wim, als Nikkelen Nelis, speelde aan het eind 
wederom een hoofdrol, nu met het slagwerk.

De redactie wenst Wim een fijne tijd!

WIM ROMEIJN FOTO BART NIJS 

WIM ROMEIJN FOTO BART NIJS 
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Op de ‘Vertel Eens’ ochtend van 28 okto-
ber was het thema: Het Rijke Roomsche 
Leven in de vorige eeuw. Door de ver-
wachte drukte en de coronaperikelen werd 
uitgeweken naar de grote zaal van het 
Verenigingsgebouw. Gelukkig maar, want 
de ongeveer tachtig aanwezigen hadden 
nooit in de Bibliotheek kunnen zitten. Het 
team van beeldbank Overasselt had een 
prachtige PowerPoint in elkaar gezet waar 
het Roomsche leven goed tot uitdrukking in 
kwam. In die jaren speelde de Katholieke 
Kerk in de gemeenschap van Overasselt 
een allesbepalende en controlerende rol. 
In bijna alle verenigingen hadden de pas-
toors een vinger in de pap als geestelijke 
adviseur of zelfs als animator van de ver-
eniging. Er kwamen veel mooie oude foto´s 
van kerken, pastoors en kapelaans voorbij 
en van de meeste geestelijken: pastoors, 
paters en zusters en één aartsbisschop die 
Overasselt heeft voortgebracht. Ook zagen 

we mooie beelden van processies, families 
van de geestelijken en andere kerkelijke 
feestelijkheden. Al die beelden beroerden 
de toeschouwers en er kwamen spontaan 
verhalen los. Dit is wat wordt beoogd met 
de ‘Vertel Eens’ ochtenden in de Biblio-
theek.

De KBO, belangenorganisatie voor senio-
ren Overasselt/Nederasselt, en de Beeld-
bank Overasselt hebben Het Rijke Room-
sche Leven op 6 december herhaald in 
Museum De Lage hof.

Hebt u nog foto’s over dit thema. Neem 
ze mee op 6 december, ze worden ge-
scand en u krijgt deze dan snel terug, of 
stuur ze op naar: woordenbeelderfgoed-
heumen@gmail.com

HET RIJKE ROOMSCHE LEVEN
DOOR THEO DINNISSEN, NAMENS DE BEELDBANK
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TE KOOP

Racefiets TREK 1000 SL (super light) 60 cm 
zwart met koolstof voorvork en zadelpen. Drie 
bladen vóór en 7 achter. 

Redelijke goede staat. Fijne fiets voor een 
aantrekkelijke prijs: € 275,-! 

Informatie: w.cousijn@kpnmail.nl

UITSLAG DORPSKRANTPUZZEL 

De oplossing van de puzzel in nr 5 van 
oktober 2022 is: DORPSKRANT

Uit de ingezonden oplossingen hebben we 
de winnaar getrokken: Willie Lemmens.

Willie proficiat, namens de redactie van de 
Dorpskrant.

LEO GERRITSEN PLAKT ZICH VAST AAN ZIJN EIGEN 
KUNSTWERK. WAT ZOU HIJ WILLEN ZEGGEN?

ADVERTENTIE

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

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


