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De Overasseltse Vertelgroep
Door Antoon Theunissen

De Overasseltse Vertelgroep,
opgericht voor
volgers van boeiende verhalen uit “de goeie ouwe
tijd” van vooral Overasselt, waar gebeurd of een
klein beetje verzonnen,
ging in 2014 van start.
“Het begon met een opdracht van het management
van de Centrale Bibliotheek
Gelderland, die een verzoek richtte aan de bibliotheek in Overasselt om te
proberen tot meer samenwerking te komen tussen de bieb
en de organisaties in het Verenigingsgebouw”. Zo ongeveer valt
het begin te omschrijven van de
Vertelgroep. Aanvankelijk nam
Dorry Massee van de bieb contact op met de ZZG-groep en de
Logopedie. Die haalden de KBO
er bij, die iedere vrijdag met een
vaste groep “hongerige mensen”
de warme maaltijd gebruikt onder het motto: “Samen aan Tafel”.
Dorry Massee legde die groep een
flyer in plaats van een pannenkoek op het bord, met de vraag of
ze ervoor voelden voortaan eens
per maand, voorafgaande aan de
maaltijd, herinneringen uit hun
jeugd en uit hun latere volwassen
leven aan elkaar te vertellen. Volgens Dorry zou zo’n bijeenkomst

Foto: Gemma Cornelissen

interessante en boeiende verhalen kunnen opleveren: een mooie
aanvulling op de vele romans die
in de lokale bieb te lezen stonden.
“Ik heb honger!” slaakte Jantje Bonnet uit Nederasselt, een
trouwe gast aan de wekelijkse
eettafel, keihard een kreet uit de
Amsterdamse hongerwinter door
de zaal. “Ik lust geen flyers! Ik wil
soep!” Daarmee was wel het eerste onderwerp van de Vertelclub
geboren, want Jantje had de hongerwinter in Amsterdam op het
eind van de oorlog aan den lijve
meegemaakt. Een week later al
vertelde Jantje voor de vuist weg
zijn belevenissen van de schrijnendste armoede uit zijn leven.
Hoe klein het groepje die eerste

keer ook was, de Vertelgroep stond ineens stevig
op Overasseltse grond. Het
waren allemaal 50-plussers,
die voortaan elke laatste
vrijdag van de maand bij
elkaar kwamen om elkaars
verhalen te aanhoren. De
vertelochtenden
namen
geleidelijk, op voorstel van
Thea Dinnissen, de vorm
aan van thema-ochtenden.
Onderwerpen als oude
boerderijen,
historische
perioden, roerige tijden uit
Overasselts politieke verleden, oorlogs- en schoolverhalen uit de tijd van de legendarische meester Schlicher en zijn
kompanen, passeerden de revue.
Ook Sinterklaas- en kerstverhalen en zelfs de hel- en verdoemenispreken van een voormalige
pastoor werden tot leven gewekt.
Liesbeth Arts, Thea Dinnissen,
Sjef Klabbers, Annie van Leuken
en met name Antoon Theunissen
droegen telkens nieuwe gespreksthema’s aan. Nadat Dorry Massee
om persoonlijke redenen moest
bedanken, nam Gemma Cornelissen namens de bibliotheek het
stokje op voortreffelijke wijze van
haar over. Op vrijdag 30 juni om
10.00 ben je welkom om je eigen
verhalen te komen delen. Vanaf
september is ‘Vertel Eens’ weer
elke laatste vrijdag van de maand.
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CITSS verbindt India en Uganda met Overasselt
Elke 14 dagen arriveren er via
de digitale snelweg foto’s uit
het dagelijkse leven van Uganda in studio 38C van Bart Nijs.
Daar worden de foto’s klaar
gemaakt om ze door te sturen naar Stichting Camera In
The Smiling Sun (CITSS) ook
gevestigd in Overasselt, alwaar Wim Marijnissen ze op
de website van de stichting te
koop aanbiedt.
De opbrengst gaat voor de helft
naar de fotografen in Uganda. De
andere helft gaat in de kas van de
stichting om te sparen voor de
start van een nieuw project. Theodoor Theunissen zorgt voor de
financiële stromen. In 2010, bij
het 25jarig bestaan van de fotostudio, bedacht Bart dat het een
mooie gelegenheid zou zijn om

kansarme jongeren in derde wereldlanden gelegenheid te bieden door middel van fotografie
hun kost te verdienen. Door de
jubileumgiften te besteden voor
de aankoop van fototoestellen
en laptops kon Bart naar India
om aan jongeren camera’s uit te
delen en hen een korte cursus
fotografie te geven. Niet veel later kwamen de eerste foto’s in
Overasselt aan. Het succes van de
eerste groep maakte het al gauw
mogelijk om een tweede groep in
India te starten en in 2014 was de
start van een project in Uganda
mogelijk. Verschillende jongeren
in zowel India als Uganda verdienen een bescheiden bedragje
soms net genoeg om hun studie
voort te zetten of om hun dagelijkse maaltijd te kunnen kopen.
De buurtschap ‘Oude Kleefse-

baan’ heeft het project omarmd
en zorgt door de Vierdaags actie
aan de dijk jaarlijks voor een flinke financiële impuls. Ook van anderen worden giften ontvangen.
Door de regelmatige feedback
van Bart worden de foto’s steeds
mooier. Wilt u ze zelf eens zien?
Ga dan naar www.CITSS.eu En
als u graag het project wilt steunen dan kunt u natuurlijk foto’s
of kaarten kopen of zomaar een
gift doen. Zo komt Uganda ook
bij u in huis.
Bart Nijs, Theodoor Theunissen,
Wim Marijnissen

Advertorial

RUITER&CO: EEN VOLLEDIGE DIERENWINKEL IN OVERASSELT
In januari 2016 openden Cindy
Groenen-Kuijltjes en Bo van Zwam
voor het eerst de deuren van hun
eigen ruitersportwinkel Ruiter&Co.
Een kleine anderhalf jaar later kan
iedereen naast voor paarden(sport)
artikelenook bij Cindy en Bo terecht
voor een groot scala aan huisdierbenodigdheden.
Cindy en Bo leerden elkaar kennen
toen ze samenwerkten bij een andere ruitersportzaak. Al snel werden
er plannen gesmeed om samen een
eigen winkel te openen. De keuze viel
op Overasselt. ‘Omdat we hier in het
midden van een groot paardengebied
zitten.’, vertelt Bo. ‘We bedienen de
hele regio van Grave tot Groesbeek.
Daarnaast is Overasselt een echt paardendorp. Wij werken bijvoorbeeld enthousiast samen met onder andere de
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van hond tot huisparkiet en van kat tot
konijn, nodig heeft. Ligt wat u zoekt
even niet in het schap? Geen nood,
vertel Bo of Cindy wat u zoekt en het
wordt voor u besteld. Want zo werkt
Ruiter&Co. ‘Wij willen contact maken
met onze klanten.’, vertelt Cindy. ‘We
zien klantvriendelijkheid als service.
Wij zijn oprecht geïnteresseerd in onze
Rijhal hier. Paardeneigenaren, profes- klanten. Wij hebben een warm welkom
sionele- en hobbyruiters hebben hun in Overasselt gekregen toen we onze
weg naar de Hoogstraat ondertussen winkel openden. Graag bieden we in
gevonden, maar ook alle niet-paarden- onze winkel hetzelfde warme welkom.
mensen kunnen bij Ruiter&Co terecht Daarom bestellen we graag een artikel
voor allerhande huisdierartikelen.
dat we even niet op voorraad hebben.’
Huisdier&Co
Bo en Cindy hebben een breed assortiment huisdiervoeding, verzorgingsproducten en speelgoedartikelen samen gesteld, zodat u hier in het dorp
terecht kunt voor alles wat uw huisdier,

Ruiter&Co is gevestigd aan de
Hoogstraat 52 en is geopend op
maandag van 13.00 tot 18.00, dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot
18.00, vrijdag van 9.00 tot 20.00 en
op zaterdag van 9.00 tot 17.00.

Feest bij Engsele
Wij vieren het eerste lustrum selts woord voor eindelijk/uiteinvan het Overasselts Koor Eng- delijk! Hoog in het vaandel staat
sele!
gezelligheid, plezier met elkaar
hebben en samen zingen, maar
En het begon vijf /zes jaar gele- inmiddels vijf jaar verder streven
den! Een aantal dames van de wij ook naar perfectie en vooruitwandelclub hadden het plan op- gang. We treden regelmatig op, in
gepakt om een koor op te gaan verpleeghuizen, bij festiviteiten,
richten en wel op zondagmorgen Koningsdag etc. en binnenkort
een keer in de veertien dagen !
voor de tweede keer in Grave op
En zo geschiedde. Maar na ver- het Smartlappenfestival! Nu vijf
loop van tijd bleek de zondag- jaar later, nadat wij op 5 maart
morgen toch niet zo’n geschikt 2012 van start zijn gegaan, zijn wij
moment en werd de zondag- een fantastisch koor dat er staat,
avond om de veertien dagen de plezier heeft in zingen en nog
repetitite avond. In februari 2012 steeds groeit. Dus als je zin hebt,
een jonge enthousiaste dirigent meld je aan en doe mee! Ons koor
gevraagd ons koor te gaan bege- vierde dit eerste lustrum op 6
leiden. Deze dirigent had de vaart mei j.l.! En dat was een superdag!
er al meteen goed in zitten. We Een feestje voor onszelf, met een
kwamen overeen dat ons reper- fietstocht, wijnexcursie en wijn
toire een combinatie zou worden proeverij, drankjes en veel zelfvan smartlappen en evergreens. gemaakte heerlijke hapjes!! Het
Zo moest er ook een naam voor weer deed goed mee en we hebons nieuwe koor komen en met ben er met zijn allen een mooi
meerderheid van stemmen werd feest van gemaakt..
gekozen voor Overasselts Koor Op naar de volgende vijf jaar, met
Engsele! Eindelijk was daar ons hetzelfde zangplezier en met mokoor: het Overasselts Koor Eng- gelijk nog meer enthousiaste lesele,! “Engsele” een oud Overas- den.
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.
Heeft u kopij voor de Dorpskrant?
Wilt u uw verhaal zien in de Dorpskrant?
Heel graag! Mail uw verhaal 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

Dorpsdichter

Marjolein Pieks
Lentewende
De stem van het licht
sluimert in hoge bomen
zingt in de weerloosheid
van een lome lente ochtend
aanbiddend het nieuwe
licht dat in ons geboren
de armen spreidt
ademt de plooi van onze
genezing de belofte van
innerlijke beroering
verzameld in ons gebed
hangt aan de takken
drogend de nieuwe dag

Crowdfunding Dorpskrant begint te lopen
In het vorige nummer van de Dorpskrant stond een oproep om geld over
te maken naar de Dorpskrant. Daar hebben enkele mensen al op gereageerd! En daar zijn we natuurlijk blij mee! Dus gulle gevers: bedankt!!!
We hebben gemerkt dat onze lezers het veel leuker vinden om een échte
papieren krant te lezen dan om de krant per mail te ontvangen. Aan die
behoefte willen we graag tegemoet komen en dat betekent dat er dus
geld nodig is om de Dorpskrant te drukken. We zullen ook proberen
adverteerders te interesseren, maar hopen dat lezers die blij zijn met de
krant en het belang ervan onderschrijven de Dorpskrant financieel willen
ondersteunen. Dan hoeven we niet met abonnementen te gaan werken
en blijft de krant gratis! U kunt uw bijdrage overmaken op NL57RABO
0141302615, tnv Stichting Overasselt Promotions: Dorpskrant.
Aanlevervoorwaarden voor Tekst & Foto’s:

Tekst: .doc-bestand of .docx-bestand (Word-document)
Foto’s los aanleveren, .jpg, 300 dpi, niet ingesloten in Word-document (max .12 mb p. mail)
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OPENSTELLEN
Wanneer je zo vaak verhuisd bent
als ik, blijkt het lastig te zijn om je
ergens thuis te gaan voelen. Dat
heeft er deels mee te maken dat
je, bewust of onbewust, een beetje
afstand houdt van je omgeving omdat je ergens in je achterhoofd weet
dat je toch weer vertrekt. Toen ik in
Overasselt kwam heb ik bewust besloten om het anders te gaan doen
en mezelf open te stellen voor mijn
nieuwe omgeving. Als buitenstaander inburgeren in Overasselt is veel
gemakkelijker gebleken dan ik a)
gewend was van de andere plaatsen
waar ik de laatste jaren gewoond
heb en b) ik verwacht had. Overasselt heeft een heel open houding ten
opzichte van nieuwkomers en dat is
een kwaliteit waar jullie, de inwo-

VAN BRUNSCHOT BURGERT IN

ners van het dorp, best trots op mogen zijn. Ik ben, op zoek naar een
plek met een internetconnectie, al
vrij snel in het Verenigingsgebouw
terecht gekomen en eenmaal daar
komt het dorp tot leven. Daar heb
ik het voorlezen in de bibliotheek
en het dansen op vrijdagmiddag
voor mijn dochters ontdekt, daar
heb ik ontdekt dat carnaval vieren
bij KZMU heel erg leuk is, ondanks
dat ik een van weinige geboren Brabanders ben die niets met carnaval
heeft. Vervolgens raak je eens in
gesprek en wordt je gevraagd om
mee te denken met het in de markt
zetten van de nieuwe flexplekken
in de Bibliotheek en bedenk je daar
een marketingconcept voor. Voor
je het weet biedt je aan om te gaan

schrijven voor de dorpskrant en sta
je, omdat je dochter ondertussen
naar de peutergroep gaat, voor je
het weet bij de kangoeroe-training
van de korfbalvereniging, stel je
een gratis workshop social media
ter beschikking via de weggeefkast,
geef je je op als voorleesouder,
weet je feilloos de nieuwe speeltuin
aan de dijk te vinden, heb je het inschrijfformulier van LTVO reeds op
je computer opgeslagen en heb je
interesse in de lokale politiek ontwikkeld.
Kortom: Overasselt bevalt me. Heel
erg. Op deze plek in de dorpskrant
houd ik jullie graag op de hoogte
van mijn belevenissen in “ons”
dorp. Of is het daarvoor nog wat te
vroeg?

Burgemeester opent museumwinkel
Tijdens de Zaaidag op 9
april heeft burgemeester
Mittendorff de museumwinkel van Buurderij de
Lage hof geopend. Met
het zaaien van een zonnebloem verrichte zij
onder grote belangstelling de openingshandeling.
Met de opening krijgt
Buurderij De Lage Hof er
een nieuwe attractie bij:
de museumwinkel. De
buitenwinkel waar spullen
gekocht kunnen worden
in de hobbysfeer, zoals zaden, kleinverpakking hooi
en aarde en dahliaknollen. En in de binnenwinkel
is er een expositie van 10
kunstenaars. Prachtig zelf
gemaakt poppen, schilde-
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rijen – waaronder die van
cliënten van Dichterbij –
knuffels en sierraden.
Allemaal te bekijken in het
gezellige
huiskamercafé
onder het genot van een
kopje koffie en zelf gebakken appeltaart. En al de
kunstwerken zijn voor een
vriendelijk prijs te koop.
Vele bezoekers hebben tijdens de Zaaidag genoten
van het prachtige weer.
Het maken van een stamtafel en een Palmpasenstok
(gemaakt door kinderen)
leverde ook veel plezier op.
Alle kunstwerken in de museumwinkel, de oldtimers
en de nieuwe moestuin van
de Buurderij konden zich
ook verheugen in een grote
belangstelling.

Ut keetje van Sjef, wie kent het nog?
Door Theo Dinnissen

Vroeger had mijn vader een kiosk, waarmee hij elke zondag
open was. Deze stond op de
kruising bij de Diervoort, waar
een zandpaadje het bos in
gaat naar de Uiversnest. In de
volksmond werd het “ut keetje
van Sjef” genoemd. Een keetje
want een kiosk kon je het niet
noemen.
Je kon er limonade, snoep en ijs
kopen. Dit keetje groeide uit tot
een ontmoetingsplek voor de
jongens van Staddijk en die van
de Wijchense hei. Deze kwamen
hier bijeen op zondagmorgen
voor de gezelligheid en om samen
een paar flesjes bier te drinken.
Dit was echter niet geoorloofd
omdat Sjef hiervoor geen vergunning had. Dus was het altijd
opletten of er geen controle aankwam. Mijn vader genoot van
deze bijeenkomsten, want ook bij
heel slecht weer was hij gewoon
voor hen open. Alleen bleef de
uitstalklep dan wel dicht en zaten ze opeengepakt binnen in het
keetje hun biertjes te drinken.

Sjef d’n Dinnis in zijn keetje
Na de middag waren de bezoekers
van de Overasseltse en Hatertse
vennen de klanten. Bij mooi weer
kon het soms best druk zijn en
moest ik, of een van mijn broers,
komen opdraven om achter de
ijscokist van Davino ijsjes te verkopen. Er was geen elektriciteit in
het keetje dus de koeling bestond
uit ijsstaven die de ijscokist koel
moesten houden. Ook werden zo
de limonadeflesjes gekoeld.
Als er iets uitverkocht was, kon je
zo maar naar huis gestuurd worden om dit op te halen. Dit was

dan zo`n vijf kilometer fietsen
naar huis en terug met de bestelling achterop. De doos met ijsjes
werd dan stevig door mijn moeder in krantenpapier gepakt zodat ze niet zouden smelten. Frans
Meeuwsen die op de Wijchense
hei woonde vertelt nu nog steeds
dat hij en verschillende vriendjes
uit zijn buurt zondags een kwartje kregen om bij Sjef iets te gaan
kopen.
Zo kwamen er verschillende kinderen uit de buurt zondags langs.
Soms werd het keetje in de winter afgebroken en bij het ven de
Uiversnest als koek- en zopietent
opgebouwd.
Het moest dan wel goed vriezen.
De warme chocomel vond dan
gretig aftrek. Samen met buurtbewoners baanden ze het ven de
Uiversnest sneeuwvrij, wat bij
mooi schaatsweer soms honderden schaatsers opleverde.
S`avonds kregen deze baanvegers
in onze keuken bij de warme kachel een paar borreltjes en hun
loon uitbetaald.
Hier heb ik nog vaak prettige herinneringen aan.

Kidsclub Overasselt zoekt vrijwilligers
Vanuit de KidsClub Overasselt willen we leuke en educatieve activiteiten organiseren voor kinderen van 2
tot 12 jaar. Op woensdagmiddag en
zaterdagmiddag willen we terugkerende activiteiten organiseren zoals
het voorlezen in de Bibliotheek en
het teken- en schilderklasje, maar
ook leuke en ontdekkende activiteiten die we een keer per jaar gaan
organiseren zoals het Overasselts
Kampioenschap Stoepkrijten en de
aankomende puzzel-speurtocht. Wij
steken er als bestuur van de Kids-

ligs of terugkerend met de kinderen
willen ondernemen. Ben je ergens
heel goed in en lijkt het je leuk om
je kennis over dit onderwerp over te
brengen op onze jeugd, voel je dan
Club met liefde en plezier onze tijd vrij om je idee bij ons aan te dragen.
in, maar…..
Wil je meehelpen met het organiWij kunnen geen activiteiten organi- seren en/of begeleiden van activiseren zonder jouw hulp!
teiten? Of heb je zelf een leuk idee
voor een workshop, excursie of
Wij zijn dan ook op zoek naar vrijwil- andere activiteit? Stuur een e-mail
ligers die activiteiten mee willen or- naar
kidscluboverasselt@gmail.
ganiseren of begeleiden, maar ook com of laat een berichtje achter op
naar mensen die graag iets eenma- onze Facebook-pagina.
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Er hangen verhalen in de lucht…
Werkgroep Woord en Beeld
(onderdeel van het Erfgoedplatform gemeente Heumen)
interviewt ouderen over hun
eigen geschiedenis. Feiten lezen we in geschiedenisboeken. Wat mensen hebben beleefd staat daar niet in. En dat
maakt historie juist levendig. De verhalen verzamelen we voor
De opgenomen interviews ver- onszelf, maar vooral voor ons nawerken we tot verhalen.
geslacht. De gemeente Heumen
heeft ons een Vonkje toegekend
Want wie heeft nog meer mee- voor de aanschaf van professiogemaakt dat mensen van koorts nele opname apparatuur.
of ziekte zijn genezen na een be- We verzamelen nog meer over
zoek aan de koortsboom? Hoe Overasselt. Foto´s en films, boewas het om als vrouw in Overas- ken, dagboeken, gedichten, geselt de oorlog mee te maken? Wie dichtenbundels, liedjes maar
kent de Witte Schortenbuurt in ook carnavalsoptredens, nieuwsOverasselt? Wie weet nog wat bulletins of knipselkranten etc.
een ´Open rijtuig´ is? Er zijn nog We willen alles toegankelijk en
mensen die de Watersnood van geschikt maken voor vertoning.
1926 hebben meegemaakt; daar- Ook verzamelen we verhalen en
van zijn verhalen opgenomen. beelden over rituelen, gebruiDeze verhalen gaan we uitgeven ken, oude ambachten (zoals bijv.
en presenteren met foto´s, bij- de wissenteelt). Vertel je gebruik,
voorbeeld op www.erfgoedheu- je recept, de gewoontes bij julmen.nl. en ook in museum de lie thuis en wij noteren het, neLage Hof. Alles wat we opnemen, men het op of maken een foto.
fotograferen en opschrijven wordt Kijk ook eens op facebookpagina
alleen gepubliceerd met uitdruk- Gelderland Overasselt! Voor de
kelijke toestemming van de per- Canon van Heumen zijn we met
soon die het verhaal verteld heeft. name op zoek naar foto´s over de

Schoolfoto uit 1917.wethouder Gerrit Peters,
3 kinderen van Jan van
Casteren, Nel Gerrits,
An Gerrits, Grad Gerrits
en Toon Gerrits, etc.,
vraag v.d. werkgroep.
Waarom zijn in 1917 al
die schoolfoto´s gemaakt? Alle namen zijn
nu bij ons bekend.
oorlog en portretten van ´Grote
gezinnen´. Kijk ook op zolder in
dozen of laden naar oude foto´s,
boeken of dagboeken. We komen
ze, zo nodig, bij u thuis ophalen.
Ze worden gescand en zo snel
mogelijk bij u terug gebracht. Digitaal versturen? Dan naar
woordenbeeld@erfgoedheumen.nl
Wilt u ons ook helpen?
We hebben al iemand die ons
helpt met het scannen, digitaliseren en verbeteren van de kwaliteit van de boeken, foto´s, films
enz. Is dit soort vrijwilligerswerk
ook iets voor u? Neem dan contact met ons op. Wie zijn wij?:
Liesbeth Arts van Casteren (Tel:
024 6221880), Piet van Casteren,
Willy Gijsbers, Annie van Leuken, Bert van Laanen, Marlies van
Leersum, Theo Dinnissen (en
Jacky Lindsen).
woordenbeeld@erfgoedheumen.nl

Stichting Overasselt Promotions zoekt vrijwilligers
Stichting Overasselt Promotions
is op zoek naar vrijwilligers om bij
evenementen de helpende hand te
bieden. Omdat de stichting erg actief in Overasselt e.o. hebben wij
veel vrijwilligers nodig.
De helpende hand kan uitgestoken
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worden op Koningsdag, voor het
versieren van het Dorpsplein, tijdens de 4-daagse voor het ophangen van vlaggen, bij het opbouwen
van podia, voor het regelen van verkeer, bij het plaatsen van de Kerstbomen, het ophangen van de Sin-

terklaasvlaggen bij de intocht van
Sinterklaas enz. Er zijn veel leuke
activiteiten in een gezellig vrijwilligersteam.
Heeft u interesse?
Meldt u dan aan bij het secretariaat:
info@overasseltpromotions.nl

Ikea opent nieuwe vestiging in Overasselt
De Zweedse meubelketen Ikea
gaat op korte termijn in Overasselt een nieuwe vestiging
openen.

Ikea heeft tijdens het voorbije
boekjaar een groei met 11 procent
gerealiseerd tegenover het jaar er
voor. Er werd vooral een stijging
opgetekend in de verkoop van
Ikea is al langer op zoek naar een matrassen en badkamermeubels.
geschikte locatie om de leemte
tussen Duiven en Son in te vul- Duurzaamheid
len. IKEA Overasselt is de veer- IKEA Overasselt wordt niet altiende vestiging van het Zweedse leen de nieuwste IKEA winkel van
woonwarenhuis in Nederland. De Nederland, maar ook de meest
nieuwe winkel krijgt een bruto duurzame. Bij het ontwerp van
vloeroppervlak van 30.000 m2 het gebouw en de voorzieninen is daarmee een vestiging van gen is zoveel mogelijk rekening
middelgrote omvang.
gehouden met het terugdringen
Storemanager Stora Ljuga is van het energieverbruik. Onder
enorm trots op de nieuwe winkel: andere door 5.500 zonnepanelen
“In de winkel vind je straks woon- te plaatsen op de daken van de
inspiratie en oplossingen die ge- huizen in een straal van 1 km van
inspireerd zijn op het leven in de winkel. Onder het dorpsplein
vervlogen tijden in Overasselt. Ik komt een geavanceerd warmtekan niet wachten om de inwoners koudeopslag systeem. Verder
van Overasselt en omgeving in- wordt er uitsluitend gebruikgespiratie te bieden voor een beter maakt van LED verlichting in
dagelijks leven thuis.”
de winkel, de parkeergarage en

op het terrein.
Dankzij het infopaneel bij de
kerk
kunnen
inwoners
van
Overasselt in realtime zien hoeveel energie er wordt bespaard.
Ontsluiting
Rijkswaterstaat legt een nieuwe
verbinding aan tussen de A73
bij Heumen en de A50/A326 bij
Wijchen. De 7 km lange S110 zorgt
ervoor dat het verkeer straks vlot
door kan rijden. De nieuwe verbinding zorgt voor een goede bereikbaarheid van de vestiging van
IKEA.
De aanleg start naar verwachting
in september. De plannen lagen al
klaar sinds de aanleg van de A73.
De komst van de IKEA is een geschikte aanleiding om de plannen
nu daadwerkelijk uit te voeren

Verrassend nieuw programma Theater Overasselt
Theater Overasselt komt in zijn
11e seizoen weer met een nieuw
en verrassend programma. Vier
voorstellingen met cabaret, dans,
toneel en natuurlijk de TO afterparty. Het succesvolle theaterseizoen 2016-2017 werd op 13 mei afgesloten met TO De Parade. Alle
bezoekers hebben volop genoten
van de vele artiesten – waaronder
De 3 Heren – en van de geweldige
sfeer. Een uitdaging om in 20172018 met een afwisselend programma te komen. Dat is gelukt!

spektakel, verhaal, ontroering en
een ongezonde dosis humor in
één waanzinnige show.
Zaterdag 9 december 2017:
South African Road Trip –
Celebrating Life
Feestelijke uitbundigheid en intieme songs
Het bekende Khayelitsha United
Mambazo Choir, uit de townships
van Kaapstad, neemt je mee naar
het échte Zuid-Afrika.
Zaterdag 17 februari 2018:
Vele hemels boven de zevende
Een toneelstuk naar het boek van
Programma
schrijfster Griet Op de Beeck.
Zaterdag 22 oktober:
Vijf mensen, met elkaar verbonSilvester Zwaneveld, Emiel de
den, vertellen hun verhaal in dit
Jong en Ruud Smulders familiedrama. Over onverwacht
Houston, we have a problem
geluk, over geheimen die te groot
Deze unieke voorstelling brengt lijken, over blijven proberen.

Zaterdag 31 maart 2018:
Kommil Foo
Het blijft de broers Walschaerts
voorstelling na voorstelling inspireren: de mens die met moeite
recht blijft. Maar struikelt. Die
telkens de moed vindt om weer
op te staan. Om dan weer te struikelen... Dat dat dan troostend is.
En om te lachen, dat zeker!
Word Vriend van TO
Al vele jaren ondersteunen onze
Vrienden Theater Overasselt. Zowel ondernemers als particulieren. Voor een vast bedrag ontvangen zij alle kaartjes op voorhand,
zodat zij verzekerd zijn van een
plaats in de zaal.
Meer informatie vind je op
theateroverasselt.nl/vrienden
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Heb je de vernieuwde Bibliotheek Overasselt nog niet gezien? De bieb is voor iedereen beschikbaar tijdens openingstijden van het Verenigingsgebouw (SVO).
Lekker rondkijken tussen de boeken in de vernieuwde bibliotheek? Van maandag tot en met vrijdag kun je tot laat op de avond tussen de boeken snuffelen.
Van 14.30 tot 17.00 uur zijn er doordeweeks vrijwilligers aanwezig om je welkom
te heten en te helpen met vragen. Zoek je een specifieke titel? Reserveer online de boeken, luisterboeken of cd’s uit de collectie van bijna een half miljoen
items, dan komt jouw reservering vanzelf naar de Overasseltse bieb toe.

