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Werklandschap eindelijk in beweging
Bijna 10 jaargeleden kocht
de gemeente het stuk grond
om de Buurderij “De Lage
Hof”. Het was de bedoeling
daar een bedrijventerrein
voor Overasseltse ondernemers te maken. Maar het
economisch tij zat tegen.
Wèl heeft de gemeente in die
jaren meegewerkt aan de verhuizing van het boerenbedrijf,
dat in de Lage Hof zat, naar een
andere plek aan de Kasteelsestraat. Hiermee is de komst
van De Buurderij mogelijk gemaakt: een samenwerkingsvorm tussen 27 zorgwoningen
(nieuwbouw door Oosterpoort), horeca (aanvankelijk
via De Zon) en het agrarisch
museum De Lage Hof (voorheen de Garstkamp). Nu de economie weer aantrekt blijkt er duidelijk meer belangstelling voor de
bedrijfskavels. Maar de context
is met de komst van de Buurderij wel veranderd. Ook is het de
vraag of er voldoende ondernemers zijn om alle kavels verkocht
te krijgen. Dat onder meer is er de
achtergrond van, dat er nu onderzoek plaatsvindt naar de komst
van woningbouw. Ondertussen
hebben ook supermarkt Derks
en slagerij Hermanussen aangegeven graag te verkassen naar het
werklandschap. Zij zouden graag

aan de Schoonenburgseweg zitten en daar dan een gezamenlijke
parkeerplaats aanleggen. Ook de
wasstraat van Derks zou meeverhuizen, maar het tankstation
niet. Er is eerst gesproken met
belanghebbenden: ondernemers,
mensen van de Buurderij, belangstellenden voor woningbouw, het
Dorpsplatform en Oosterpoort.
Daarna is een stedenbouwkundige aan het tekenen geslagen om
te kijken hoe de nieuwe inzichten
en uitgangspunten zo harmonisch mogelijk in elkaar gepast
zouden kunnen worden. Op 14

februari is het plan gepresenteerd aan de belanghebbenden, ook in aanwezigheid van
de wethouders van den Berg
en Laurant. Er is nu sprake van
3 zones: 2 kavels detailhandel
aan de Schoonenburgseweg,
daarachter in de omgeving van
de Buurderij ruimte voor woningbouw-in-het-groen (ongeveer 10 tot 12 woningen in
de vorm van een hofje) en een
zone tot aan de Kasteelsestraat
met zo’n 23 kavels voor bedrijven (waarvan 2 direct naast de
brandweer). Op de kavels die
aan de west- en noordzijde
liggen en uitkijken over het
Overasseltse Broek, zou de
gemeente willen meewerken
aan bedrijfskavels waarop de
ondernemer ook zou kunnen
wonen. Hoewel het veranderde
plan hier en daar “wennen” was,
leek het in het algemeen te kunnen rekenen op draagvlak onder
de aanwezigen. Wèl klonk er de
waarschuwing dat “woningen op
bedrijfskavels” gezien de toekomstige verkoopbaarheid een risico
zijn: reden waarom bijna alle gemeenten deze combinatie niet
meer toestaan.
Het streven van de gemeente is de
wijziging van het bestemmingsplan die nodig is, in april aan de
Raad voor te leggen.
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Foto tijdens het toernooi om de Louis Derksbokaal. Genoemd naar een van de meest legendarische leden van
OTTV, genomen op21 januari 2017.

OTTV: puur Overasselt
Sinds 1950 bestaat de Overasseltse Tafeltennis Vereniging.
De glorieuze tafeltennistijden
van weleer zijn er niet meer
maar het clubje van nu is zeer
zeker nog springlevend. Het
leeft in het Verenigingsgebouw op woensdagavond.

zowel recreatief spelende leden
als competitiespelers, geniet in
de pauze en na afloop van het
spel mee van de gezelligheid in
het Verenigingsgebouw. Samen
met de muzikanten van Blow the
Base, het popkoor, de petanque
club en de andere bezoekers.
Zo is en wordt tafeltennis bij
Dan hoor je in de grote zaal nog OTTV iets bijzonders: Lekker
steeds de kreten van opwinding, sportief bewegen met honderteleurstelling en enthousiasme. den balcontacten, weinig blesSoms overstemd door de Splen- sures en prima voor de oog-hand
didsingers die in hun pauze de coördinatie in een gezellige en
aangrenzende Ontmoeting over- warme omgeving. In het compespoelen en hun geanimeerde titieseizoen is er tegelijkertijd de
stemmen de vrije loop laten.
ene week een thuiswedstrijd en
Het vaste groepje tafeltennissers, de andere week een uitwedstrijd

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

redactie@overasselt.info
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tegen een team uit de omliggende
dorpen in Brabant, Gelderland en
Limburg.
De binding van OTTV met het
dorp blijkt ook uit de organisatie
van de immer goed lopende Jaarmarkt op 2e Pinksterdag, nu al 35
jaar achter elkaar. Tegenwoordig
samen met de Overasseltse Boys,
goed voor het dorp met zijn middenstand en voor de clubkassen.
Dynamic tennis op woensdagmiddag in de grote zaal is een
onderdeel van OTTV. Gespeeld
wordt met zachte ballen, goed te
doen voor jong en oud.
Op de website www.ottv.nl vind je
alle informatie over het spelverloop en de rest van de vereniging.
OTTV, een hechte en gezellige
club die graag openstaat voor
nieuwe leden, voor de sport en
natuurlijk voor de gezelligheid.
Franz Grienberger,
pas 35 jaar lid

Beleef Maasvensters

Wie op zondag 28 mei 2017 naar de derde editie van Maasvensters gaat, kan rekenen op een gevarieerde mix van muziek,
dans, zang, theater en poëzie. De omgeving van de Maas ademt
die dag een sfeer van bedrijvigheid uit. Maasvensters onderscheidt zich door kwaliteit en intieme kleinschaligheid. Het
festival brengt al met al een onderhoudende middag.
Met de deelnemers van 2017 zet
Maasvensters haar nog jonge traditie voort: een kleurrijke combinatie van regionaal talent zal u
verrassen. Een tipje van de sluier...
we verwelkomen dorpsdichter
Marjolein Pieks, DanceDepartment Malden, de band Reverse
en verhalenverteller Jack Stoops.
Er wordt poëzie getoond, waarbij ook dichterlijke werkjes van
de leerlingen van groep 5 - 6 van
basisschool de Zilverberg uw aandacht zullen vragen.En natuurlijk
is er muziek. We zijn trots dat
Mohadin Molly en zijn muzikale
vrienden van de partij zullen zijn.
Samen vormen zij ‘Masivan Kurdaxy’ en zij zullen de toehoorders
betoveren met hun Koerdische
muziek. Liefhebbers van oude
muziek kunnen hun hart opha-

Colofon
De Dorpskrant Overasselt is via internet en
email beschikbaar. U kunt zich gratis abonneren. Geef uw mailadres op bij

info@overasselt.info
U krijgt de krant dan steeds per email
toegezonden. Bovendien is de krant in een
kleine oplage beschikbaar op de bekende
afhaalpunten in het dorp. De Dorpskrant
Overasselt wordt de eerste paar keer huis
aan huis bezorgd.

len bij het optreden van Ensemble Intervalli. Maasvensters is
voor mensen die van het leven
genieten, mensen die van muziek
en cultuur houden, en openstaan
voor gezellige dingen. We verklappen verder niets, maar reserveer 28 mei in uw agenda en houd
de website en de facebookpagina
van Maasvensters in de gaten.
Praktische informatie:
Wanneer: 28 mei 2017
Aanvang: 13.00 uur
Waar: Veldschuur Maasbandijk
Kosten: Bij de Veldschuur koopt
u voor € 5,00 een polsbandje, dat
toegang geeft tot alle locaties.
• maasvensters@jouwweb.nl
• facebook.com/maasvensters
• maasvensters@gmail.com

Dorpsdichter

Marjolein Pieks
November 1972
het was een onbekende
die fluitend in de nacht
de Maasakker betrad
hij danste terwijl hij
met snot voor de ogen
onze schatten roofde
hij trok onze oogleden
uit elkaar
door zijn verwoestende
passen in onze slaap
te parkeren
brullend van verlangen
nam hij de molen
niemand hoorde
de schreeuw van de ruiten
nooit meer versierden we
onze trots

Heeft u kopij voor de Dorpskrant?
Wilt u uw verhaal ook terug zien in de
Dorpskrant? Heel graag! Dat kan
gemakkelijk door uw verhaal te mailen naar

redactie@overasselt.info

Adverteren in de Dorpskrant Overasselt?
Tegen aantrekkelijke tarieven kunt u uw
advertentie in de Dorpskrant plaatsen.
Die komt dan zowel op de papieren versie
als op de digitale versie. Voor tarieven
informeert u via redactie@overasselt.info
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Lekker Chillen in het jeugdhonk ‘OJÉ’
De Stichting Verenigingsgebouw
Overasselt wil op allerlei verschillende manieren en voor diverse
groepen momenten creëren waarop
mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Speciaal voor de jongeren hebben
we in het verenigingsgebouw een
ruimte ingericht die de naam OJÉ
draagt. In 2012 heeft deze ruimte
door de toenmalige vrijwillige jeugd
een make-over gekregen waardoor
het beschikt over wiﬁ en een professionele licht- en geluidsinstallatie gekoppeld aan internet. Sinds
die tijd heeft de Overasseltse jeugd
regelmatig gebruik gemaakt van het
OJÉ en er vele avonden doorgebracht. Inmiddels is er een nieuwe
generatie jeugd (groep 7 en 8) die

wellicht gebruik willen maken van
deze ruimte. Dat kan! Als jullie willen, kun je in overleg met Hennie
van Lin van het verenigingsgebouw
een avond kiezen waarop je iets zou
willen organiseren voor jouw leeftijdsgenoten. Dit kan van alles zijn:

- Karaoke
- Film of voetbalwedstrijd kijken
- Cursus …
- Disco of Dance Dance Dance
- Spelletjes avond
Of gewoon de hele avond lekker
chillen met elkaar! Het kan allemaal,
zolang het in het gebouw past en
mogelijk is. Willen jullie er frisdrank
en chips bij, dan regelen we dat.
Het enige wat we vragen is dat er
minimaal 2 ouders zijn die op deze
avonden een oogje in het zeil houden en de activiteiten (als die er zijn)
begeleiden. De stichting kan ook
een ﬁnanciële bijdrage leveren aan
activiteiten die de jeugd wil organiseren. Vraag er gerust naar bij Hennie van Lin of Stefan Peters.

Concert SPACE in sporthal

Op zaterdagavond 8 april 2017
komt het Orkest Koninklijke
Luchtmacht, een van de toporkesten die ons land rijk is,
voor een uniek concert naar de
Sporthal Overasselt.

Het orkest is bekend van bevrijdingspop en van de Last Post bij
de aankomst van de MH17-slachtoﬀers op vliegbasis Eindhoven op
23 juli 2014. In de spectaculaire
show “SPACE” maakt het orkest
van de Koninklijke Luchtmacht
samen met de aanwezigen een
muzikale reis door het heelal. De
Earth Song van Michael Jackson,
Space Oddity van David Bowie,
de soundtracks van Star Wars en
E.T. tot de klassiekers als Walking
on the Moon en Gonna Fly Now
worden in een nieuw jasje gestoken door de topmusici van het or-

4

kest. Met de 4 vocalisten, indrukwekkende visuals en swingende,
herkenbare muziek belooft het
een bijzondere avond te worden.
Dit mag u zeker niet missen! De
aanvang van het concert is 20.00
uur en de zaal is vanaf 19.30u ge-

opend. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar op www.sporthaloverasselt.nl, en bij de plaatselijke
winkeliers in Overasselt, herkenbaar aan een poster op het raam.
Toegangskaarten kosten € 15,00
incl. consumptiebon.

De eerste maand van
een startende pensionado
Toen ik op 15 juni 2016 aankondigde, dat ik per 1 januari 2017
ging stoppen als burgemeester van de gemeente Heumen,
dacht ik dat ik wel wist wat met
pensioen gaan in zou houden.
Ik zou een half jaar kunnen gebruiken om afscheid te nemen
van het werk. Daar kwam weinig
of niets van terecht. Zaken die betrekking hadden op 2017 en verder daarvan had ik kunnen denken, dat gaat mij niet meer aan.
Maar dat lukte maar gedeeltelijk.
Ik had op 22 december een geweldig afscheidsfeest in Maldensteijn. Vooral omdat de mensen
zélf het heel erg gezellig hebben gevonden. Ruim 400 mensen hebben genoten van diverse
optredens. Ik houd wel van een
feestje, waarbij het bezoek het gezellig vindt. Enfin op 29 december werd ’s avonds de stuw ernstig
beschadigd door een enorm schip
gevuld met benzeen. De burgemeester van Heumen – ik dus –
werd helemaal niet geinformeerd
door de instanties. Laat staan de
inwoners van Nederasselt. Terwijl
er toch echt een enorm risico was
geweest.
Enfin, 1 januari startte eindelijk
mijn echte pensioen. Heerlijk.
Geen afspraken. Geen sociale verplichtingen en vooral geen vergaderingen. Het leek zo heerlijk.
Totdat mijn Ipad en Iphone geen
idee hadden, dat het 1 januari was
en op zwart sloegen. Ik dacht, dat
fiks ik wel even. Zoals bij een reclame vroeger: “Gelukkig heb ik
van verzekeren meer verstand”.

Paul Mengde
Nou het lukte me voor geen meter. Ik ben in twee weken drie keer
naar het gemeentehuis geweest
om hulp te vragen. Uiteraard
waren er van die lolbroeken, die
vroegen of ik het gemeentewezen
niet kon missen! Uiteindelijk is
het allemaal wel gelukt.

Ik ben inmiddels heel goed gewend en geniet met volle teugen
van de vrijheid. Ik vind het heel
gezellig om met de vele activiteiten in het dorp mee te doen. Maak
van tijd tot tijd een praatje en heb
daar gewoon meer tijd en geduld
voor. Kortom pensioen: Super!

Dorpskrant Gratis? Crowdfunding!
Deze tweede editie van de Dorpskrant Overasselt is net als de vorige
GRATIS! En we willen dit graag zo houden. Zodat iedereen kan
weten wat ons mooie dorp aan de Maas te bieden heeft.
Dankzij startsubsidies van gemeente en Stichting Overasselt
Promotions heeft u deze twee nummers ontvangen. Als u het
belangrijk vindt dat iedereen dit blad kan blijven ontvangen kunt
u daaraan bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken naar ons
rekeningnummer NL57RABO 0141302615. Hartelijk dank!
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Repaircafé Overasselt na één jaar
“In Overasselt wonen al zó veel
handige jongens, daar hoef je
eigenlijk geen repaircafé te beginnen!” Dat zeiden ze ons en
dat wilden we testen. Iedere
eerste vrijdagmiddag van de
maand zit een team met Overasseltse handige jongens klaar
om mensen te helpen met hun
kapotte spullen.
In het Verenigingsgebouw zitten ze dan aan een tafel met goed
licht op de handen. Nu al een
jaar lang! En er kwamen klanten! Vooral met apparaten waar
een snoer uit bungelt. In één jaar
zijn er 101 klanten geweest. Het
was hoe dan ook altijd gezellig.
Want Overasselt heeft humor. En
relativeringsvermogen: ook als

Divers
5%

Niet te repareren
24%

Advies
11%
Gerepareerd
60%

iets niet gerepareerd kon worden
ging men weer blij naar huis. Op
3 februari kwam de 100ste klant
binnen. Het was Joris en zijn
prachtige “My Firtst Sony” deed
het niet meer! Open maken, onderzoeken, testen, wat kan er aan
de hand zijn? Verschillende schakelaars functioneerden niet naar

Museum de Lage Hof zoekt vrijwilligers om van de horeca daar een
succes te maken. Je leert er een vak en het is er gezellig. schrijf naar:
museumdelagehof@gmail.com
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behoren. Dat werd eerst aangepakt. Maar de aandrijfsnaar voor
de cassettespeler: die was totaal
uitgelubberd. Nu heeft het repairteam wel wat lossen onderdelen, maar een aandrijfsnaar voor
My First Sony zat daar niet bij. Op
de foto kijkt Joris nog blij, maar
toen hij hoorde dat we het toch
niet voor elkaar kregen vanwege
die snaar, was het goed dat zijn
moeder in de buurt was. De 100ste
klant wegsturen zonder dat het
repareren gelukt was kón gewoon
niet. Eén van de leden heeft het
apparaat mee naar huis genomen
en een snaar geïmproviseerd. Het
apparaat speelt weer als nieuw!
Joris blij, het team blij. Bijgaand
nog ons jaarverslag in de vorm
van een taart: zo kunt u zien dat
60% van alle reparaties succesvol
is geweest. En daar gaat het om:
goed omgaan met onze spullen,
ze een tweede leven geven. Weggooien kan altijd nog.

President Trump naar Overasselt
President
Trump heeft
een reis door
Europa in zijn
agenda staan. Dit najaar zal hij
persoonlijk kennismaken met
een aantal regeringsleiders.
En ja: op het programma staat
ook een kort bezoek aan ons
mooie dorp aan de Maas op President Trump.
het programma.
De aanleiding daarvoor is de wens
van de president om de vriendschap en samenwerking tussen de
Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk te bevestigen. En waar
kan dat beter dan in Overasselt?!
Immers: op 18 september 1944
vond in ons dorp een heel bijzondere ontmoeting plaats: generaal
James Gavin (die van de 82ste Airborne Division, de parachutisten)
maakte daar voor het eerst contact met het grondleger van de
Engelsen (het 30ste leger) onder
leiding van generaal Browning.
Dat 30ste leger was vanuit Eindhoven opgerukt via de beroemd
geworden “Hell’s Highway”. Er
zal bij die gelegenheid een krans
worden gelegd bij het monument
aan de Schoonenburgseweg in
aanwezigheid van bestuurders

De beroemde foto
waar Generaal
Gavin in Overasselt
Generaal Browning
ontmoet.
van Overasselt en omliggende gemeenten. Ook de ambassadeurs
van Engeland en Amerika zullen
aanwezig zijn. De voorlichter van
de president benadrukt dat het
om een flitsbezoek zal gaan. De
president komt per helikopter en
vertrekt weer binnen een kwartier. Het bezoek moet vooral een

opsteker zijn voor het nu van Europa geïsoleerde Engeland
Nu al hebben we mensen gezien
die bij het monument rondliepen
in het kader van de veiligheid van
de president. Op het gemeentehuis in Heumen worden geen
verdere mededelingen gedaan.
We houden u op de hoogte!

Oproep Zwerfvuilactie

de dorpskalender is via internet te raadplegen op

Ik zou graag in contact willen komen met mensen uit Overasselt
om met elkaar eens in de 2 maanden zwerfvuil op te gaan ruimen.
In het dorp zelf maar zeker ook
langs de Kasteelsestraat, de Valkstraat en de Garstkampsestraat.

tot 2019 staan daar alle bij ons bekende evenementen op. Het is
prettig als deze kalender óók door u gevuld wordt. Heeft u een
evenement of een activiteit? Geef het door op info@overasselt.info!

Belangstellenden kunnen contact
opnemen met José Buijs via
josebuijsbollen@gmail.com

www.overasselt.info

Deze krant is gedrukt door:

druk- en printwerk voor binnen, buiten, zakelijk en privé
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