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Uitdaging Open Monumentendag
Zondag 10 september is het
in ons dorp weer Open Monumentendag. Er is een gevarieerd aantal panden te
bezoeken. U kunt het programmaboekje afhalen bij de
bekende verspreidingspunten
in Overasselt.
Maar dit jaar ligt er voor ons dorp
ook een uitdaging: we kennen allemaal de Nederlands Hervormde Kerk. Die ligt op een mooie
oude rivierduin. Deze plaats is de
enige echte bakermat van Overasselt. Vermoed wordt dat er op
deze plek al in de tiende eeuw
een romaanse zaalkerk stond.
Het was een katholieke kerk: een
zogenaamde “Kerspelkerk”. In
1609 is deze kerk in handen gekomen van de hervormden. Dat
gebeurde tijdens de Reformatie.
Maar de hervormden waren niet
in staat de kerk goed te onderhouden. Sinds 1971 zijn er geen
protestantse diensten meer gehouden en werd de kerk eigendom van de gemeente Overasselt,
nu Heumen. De uitdaging is om
voor dit mooie Rijksmonument
een nieuwe naam te verzinnen.
Het is immers geen Nederlands
Hervormde Kerk meer, en ook
geen Katholieke: het oude kerkgebouw is van ons allemaal en
verdient een belangrijke plek in
de Overasseltse gemeenschap.

De ‘NH-Kerk’

Foto: Harrie Filmer

Immers dáár is Overasselt begonnen. Er staat nu zo’n bruinbordje
met “NH Kerk”. Wij vinden het
tijd voor een nieuwe naam! We
dagen u uit om voorstellen te
doen voor een nieuwe naam voor
dit monument.

naar redactie@overasselt.info.
In dit blad zullen we laten weten
welke inzendingen er zijn geweest
en welke we gekozen hebben om
vóór te dragen aan de gemeente.
Want daar bepaalt de Raad uiteindelijk via de commissie straatnaamgeving óf het gebouw een
U kunt uw ideeën voorzien van andere naam gaat krijgen en zo
een kleine toelichting toezenden ja, welke naam dat dan wordt.
Organisatie Open Monumentendag, werkgroep Overasselt.
Piet Sanders, Piet van Casteren, Harrie Filmer en Wim Cousijn
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!
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Tuinproject Stichting-OOG standplaats Overasselt
Stichting-OOG,
standplaats
Overasselt, heeft een tuinproject in de binnenlanden van
Gambia.
Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd in dit project, een verhaal
dat gaat over ontwikkelingswerk.
De tuindeelnemers hebben geknokt om hun tuin opnieuw in
gebruik te nemen. Met succes! Er
wordt volop gewerkt in de honderden bedden die de tuin rijk
is. Vrouwen kweken groenten en
de oogst wordt mee naar huis genomen of verkocht. De mensen Deze familie heeft net aubergines geoogst.
zijn gemotiveerd en werken hard.
Dankzij deze kracht groeit de een Gambiadag in Overasselt.
leefkwaliteit van de bevolking in Om 11.00 uur: Dienst in de kerk
Kiang Central.
m.m.v. Pastor Aloys en het Afrika
Engakoor uit Nistelrode.
Stichting-OOG organiseert over Rond 12.30 uur en 15.00 uur zingt
dit project op zondag 22 oktober het koor Engsele uit Overasselt in

Foto: Stichting OOG

het Verenigingsgebouw. U vindt
er informatie, een fotopresentatie, een film van sponsors uit
Overasselt over hun Gambiabezoek, het Afrikawinkeltje, fotokaarten en een loterij.

Advertorial

GASTVRIJ GENIETEN OP DE NIEUWE SCHATKUIL

Melkveebedrijf De Nieuwe Schatkuil
is van alle markten thuis. Het bedrijf
van John Arts en Nicole van de Pas
biedt niet alleen plek aan zo’n honderd stuks melkkoeien en kalveren,
maar biedt daarnaast ook educatie
aan schoolkinderen onder de vlag
van Klasseboeren, verbouwt sinds
2011 blauwe bessen en gebruikt
deze voor allerlei lekkere producten
van de Pas (m) met dochters Hilde (l)
en is met het nieuwe boerenterras Nicole
en Ilse (r)
een ideaal rustpunt voor dagjesmensen.
stuk gebak dat ze zelf kunnen pakken
en afrekenen. Er is (boeren)ijs verkrijgVanaf de Schatkuilseweg is het boe- baar en van 1 juli tot eind augustus
renterras direct goed zichtbaar. Het zijn er zelf geteelde blauwe bessen te
ziet er gezellig uit. Doordeweeks is koop. Deze bessen worden ook verhet de bedoeling dat het als zelfbe- werkt in veel andere producten die De
dieningsterras functioneert. Fietsers Nieuwe Schatkuil aanbiedt. Ook is er
en wandelaars die van de mooie om- voor de noodzakelijke sanitaire stop
geving genieten zijn hier welkom voor een toilet aanwezig.
een lekkere kop koffie of thee en een In de weekenden en de vakanties be-
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dient de gastvrije familie hun gasten.
Samen met hun drie tienerdochters
bieden John en Nicole een oase van
rust. Je komt op De Nieuwe Schatkuil onder het genot van een hapje en
een drankje even helemaal tot jezelf.
Je bezoek hoeft niet beperkt te blijven tot het terras. Het staat je vrij om
een blik te werpen in de koeienstal en
andere ruimten van de boerderij. Het
boerenterras is de ideale pitstop voor
natuurliefhebbers, maar er is meer.
Zo organiseert Nicole met liefde kinderfeestjes waarbij onder andere zelf
boter gemaakt wordt, is De Nieuwe
Schatkuil start en finishpunt van fietsroute Happen en Trappen en kun je er
altijd terecht om een lekker boerenijsje
te kopen. Het boerenterras is officieel
geopend van 8.00 tot 20.00, maar eigenlijk ben je op de Nieuwe Schatkuil
altijd welkom.

Moestuin bij de Buurderij

Op 9 juli is een vernieuwde moestuin door het bestuur van de Arnold Uleyn Stichting officieel
geopend. Onder grote belangstelling werd het door Andre Arts
gemaakte bord onthuld.
In 2016 hebben vrijwilligers o.l.v.
Albert van Hezewijk het plan uitgewerkt om de moestuin flink
te vergroten en goed bereikbaar
te maken voor bewoners van de
zorgwoningen, gasten van de
dagbesteding en bezoekers met
een rolstoel. De bewoners van
de zorgwoningen kunnen samen
met hun begeleiders de groenten
uit de tuin halen en gebruiken
voor hun avondmaal. De Buurderij heeft een grote subsidie gekregen van Arnold Uleyn Stichting
(www.stichtingarnolduleyn.nl).
Deze stichting wil in de geest van
haar oprichter persoonlijke aan-

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 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
Aanlevervoorwaarden:
Tekst: Word; .doc-bestand/.docx-bestand
Foto’s: l os aanleveren, .jpg, 300 dpi,
niet ingesloten in Word-document
(max . 12 mb per mail)
De redactie behoudt zich het recht voor
artikelen in te korten of alléén digitaal te
plaatsen.
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

dacht en zorg bevorderen voor
ouderen die dreigen te vereenzamen. Daartoe verlenen zij financiële steun aan het werk van
kleine groepen vrijwilligers die
deze doelstelling helpen verwerkelijken. In het voorjaar zijn de
vrijwilligers aan de slag gegaan
en na het leggen van de infrastructuur ligt er nu een prachtige
tuin. Elke maandagavond wordt
er druk gewerkt om de tuin goed
te onderhouden. De komende
maanden worden er nog een pergola gebouwd, komen er werkplanken voor rolstoelgebruikers
en mooie banken om te genieten
van de tuin en het uitzicht.
Naast de opening van de moestuin hebben de vele bezoekers –
jong en oud - op de zonnige Hooidag kunnen genieten van een
lunch, spelletjes, kleedjesmarkt,
muziek, een drankje, een bezoek
aan het museum en aan het gezamenlijk bouwen van een hooi/
leemhut. Met veel enthousiasme
hebben de kinderen met hun voeten de leem gereed gemaakt en
met hun blote handen de muren
van de hut aangesmeerd.

TE HUUR GEVRAAGD
Alleenstaande vrouw, senior zoekt:
- rustig gelegen woonruimte
- geen flat of in een (drukke) buurt
- 2 slaapkamers
- begane grond, event. verdieping
- tuin
Reactie: t.bosch1608@gmail.com

Tine Bosch

WhatsAppBuurtPreventie
Wij brengen WhatsApp Buurtpreventie
graag bij u onder de aandacht.   Voor
meer info kijk op www.wabp.nl of stuur
een email naar:
buurtpreventieoverasselt@gmail.com
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!

Vice-Dorpsdichter

Theo Dinnissen
Het Broek (deel1)
Elke week moet ik er heen
Het liefst ga ik alleen
Want, ik weet het niet goed uit te leggen
Wat mij zo trekt, zal ik maar zeggen.
Ik denk dat het is: de natuur
Want het is er nog Puur
Fris, en zo gewoon
En het ruikt er nog schoon.
Het Broek is maar drassig land
Dus is er iets met mij aan de hand
Want als ik er ben, voel ik me vrij
Tussen de sloten, modder en klei.
Is het, wat er leeft en groeit?
Wat mij zo interesseert en boeit.
De openheid, het water, misschien de lucht
Of ben ik soms, voor iets op de vlucht
Verlang ik misschien terug naar mijn jeugd
En doet het mij nu een deugd
Om hier, weer even jong te zÍjn
Want dit was vroeger mijn speelterrein
Ik houd van de knotwilgen aan de waterkant
Teenhout, het riet of gewoon een plant
Weilanden, bomen, struiken en beukenhagen
Dat zijn de dingen, die mij behagen.
Ik zie graag het vee in de wei
Paarden, pony’s, koeien, zij aan zij
En ook de schapen en rammen
Die Het Broek zijn komen bemannen.
Als ik het wild op de grond kan ontdekken
Dat zich verstopt op de raarste plekken.
Zoals de haas, dat konijn of de vos
Dat maakt dan bij mij echt wat los.
Toch zijn het de vogels, die het winnen hier
Die geven mij het meest plezier
Op het water, in de boom of in de lucht
Uren kan ik wel kijken naar hun vlucht
Lees het hele gedicht op:

www.overasselt.info
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EHBO-cursus in Overasselt
Wil je graag leren hoe je moet handelen in een noodsituatie? Als het
aankomt op hulpverlening, dan telt
iedere seconde. Maar wat moet je
doen als je naaste collega een hartstilstand krijgt? Of als jouw kind een
schoonmaakmiddel heeft gedronken? Met een EHBO cursus weet jij
in ieder geval hoe je moet handelen
als het er op aankomt.
De EHBO-vereniging Maria Goretti
in Overasselt start bij voldoende
aanmeldingen in september 2017
een basiscursus EHBO inclusief reanimatie, verbandleer en AED. Ook
EHBO aan kinderen komt aan de
orde.
Bij het woord ‘ongeluk’ wordt vaak
gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende.
Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens

het werk of tijdens sport en spel.
Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte
enkel: niets griezeligs of bloederigs.
Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms,
bij bijvoorbeeld een hartaanval
of slagaderlijke bloeding, kan het
van levensbelang zijn. Uiteindelijk
kan iedereen helpen. Maar hoe?
Onder meer door het volgen van een
EHBO-cursus.
Iedereen van vijftien jaar en ouder
kan een EHBO-cursus volgen. In
zo’n cursus worden onderwerpen
als bewusteloosheid, bloedingen,
shock, brandwonden, botbreuken,
vergiftiging en reanimatie behandeld. Ook wordt aandacht besteed
aan het bedienen van een AED. De
cursus wordt gegeven door een instructeur EHBO. Uiteraard komt de

theorie aan bod, maar de nadruk ligt
vooral op de praktijk. Eerste hulp
situaties worden geoefend met behulp van Lotus-slachtoffers. Mensen die zijn opgeleid om ongevallen
en verwondingen levensecht na te
spelen.
De cursus duurt tien avonden van
2,5 uur van 19.30 tot 22.00 uur en
wordt gegeven in het Verenigingsgebouw Overasselt. De cursus
wordt afgesloten met een examen
door het Oranje Kruis. De kosten
van de cursus bedragen 170 euro
inclusief lesboek. Diverse Zorgverzekeringen vergoeden (een deel
van) deze cursus.
Aanmelden of meer informatie?: kijk
op www.ehbo-overasselt.nl of mail
naar secretariaat@ehbo-overasselt.
nl of bel: 06-241 99 971

Advertorial

Merapi: Het sociale hart van Overasselt

Soms zijn dingen zo vanzelfsprekend geworden dat we niet eens
merken dat iets veranderd is. Zo is
Merapi al enige jaren niet meer de
winkel van Marieke Sanders. Zij is
nog wel dagelijks aanwezig als bedrijfsleider van de bloemen- en cadeauwinkel annex het creatieve atelier dat zo’n dertig mensen met een
beperking dagelijks van een nuttige
dagbesteding voorziet of coacht de winkel gerund wordt.’ Cliënten wernaar een re-integratie in een leer- ken via Merapi ook bij de Buurderij en
werktraject.
het Verenigingsgebouw. ‘Wij zouden
graag met meer ondernemingen uit het
Merapi is sinds de overname door dorp samen werken, zeker in het jaar
Dichterbij een sociale onderneming. dat wij ons tienjarig jubileum vieren,
‘Het is een echt bedrijf dus omzet ma- en het dorp nog actiever bij Merapi en
ken is belangrijk om op deze manier te Dichterbij betrekken’, vervolgt Marieke.
kunnen blijven werken’, legt Marieke Tien jaar. Zolang geven Marieke en
Sanders uit. ‘Winst is echter niet het haar vijf collegae als Merapi, met mehoofddoel. De cliënten van Dichterbij dewerking van Dichterbij, al een invulstaan centraal in de manier waarop ling aan de dagen van mensen met een
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beperking. Reden voor een feestje. Dit
feestje vindt plaats op 1 oktober en
naast een programma voor de cliënten
en hun naasten zijn ook de inwoners
van het dorp van harte welkom. ‘Van
14.00u tot 16.00u is iedereen welkom
in de Buurderij’, zegt Marieke. ‘Naast
een feestje vanwege het jubileum is er
ook een tentoonstelling met werk van
cliënten, dat ook gekocht kan worden.’
Naast het jubileumfeest viert Merapi,
dat ook bloemaankleding voor bruiloften en begrafenissen volledig kan
verzorgen, het tienjarig bestaan onder
Stichting Dichterbij in oktober door iedere week een andere aanbieding centraal te stellen. Merapi is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur
tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00
uur tot 16.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.merapi-bloemenkado.nl

55-jarig jubileum De Strandjutters
In het weekend van 8, 9
en 10 december 2017
vieren de Strandjutters
het 55-jarig jubileum in
café/zaal de Zon in Overasselt. Het jubileumthema is “Gold and Glitter“
Op vrijdag zal de avond in
het teken staan van onze
leden die op deze wijze bedankt worden voor hun lidmaatschap en vertrouwen in de
Jutters en zij zullen een gedenkwaardige avond tegemoet gaan.
Niemand minder dan “Bennie
Solo“, bekend van de Zomerfeesten in Nijmegen, zal samen met
“huis DJ Job“ deze avond ludiek
invullen. Binnenkort kunnen
leden zich aanmelden.

gaan schudden op zijn grondvesten want dan pakken we flink
uit met een tweetal artiesten die
al uitgebreid hun sporen hebben
verdiend op vele feesten in het gehele land. John de Bever (Je krijgt
die lach niet van mijn gezicht en
de Oranje dames) zal zijn opwachting maken in Overasselt.
Daarna is het de beurt aan SnolOp zaterdagmiddag is er een kin- lebollekes (Feestmuts en Vrouwderprogramma vol verrassingen kes) en deze topartiest zal de zaal
met als gast Troef – Theater.
van links naar rechts laten bewegen.
In de avonduren zal zaal de Zon Binnenkort start de voorverkoop.

STOUTE SCHOENEN
Als je ergens nieuw bent is het niet
altijd even gemakkelijk om je eigen plekje in de gemeenschap te
vinden. Soms is het nodig om de
stoute schoenen aan te trekken. In
mijn geval heb ik dat gedaan door
de KidsClub Overasselt op te richten. Ik was in het dorp op zoek naar
leuke activiteiten voor mijn twee
dochtertjes en kwam er achter dat
er niet zo heel veel werd georganiseerd, buiten het dansen bij Elien en
de Ojo-week eind augustus. Terwijl
er wel de (ﬁnanciële) middelen zijn
om leuke activiteiten te organiseren.
Vaak is het in deze situaties nodig

Zorg dat je op tijd bent want
dit wil je niet missen. Deze
avond is toegankelijk voor
iedereen die de Jutters een
warm hart toedraagt.
Op zondagmorgen zal er in
de Antonius Abt Kerk een
speciale mis worden gehouden. Aansluitend een
brunch in de Zon voor onze
leden om vast een bodempje
te leggen voor de rest van de
middag. Die middag vindt
er een receptie plaats waar alle
inwoners, verenigingen en belangstellenden welkom zijn om
de Jutters de hand te schudden.
Topdweilorkest “Blue Band“ uit
Oss zal een show weggeven die
zijn weerga niet kent en dan kunnen we vast nog lang nagenieten
van een gedenkwaardig weekend
vol herinneringen die we mogen
koesteren als bloeiende carnavalsvereniging “de Strandjutters“.
Organisatie 55-jarig jubileum
cv “De Strandjutters”

VAN BRUNSCHOT BURGERT IN

dat iemand de stoute schoenen aantrekt en er gewoon mee begint. Dat
heb ik samen met Marieke gedaan.

vergaart in het dorp en daar zijn we
kei-blij mee!
Die stoute schoenen kwamen me
ook goed van pas toen ik gevraagd
Inmiddels zijn we enkele maanden werd om een bijdrage te leveren aan
verder en heeft de KidsClub al en- de dorpskrant. Door het schrijven
kele leuke activiteiten kunnen orga- van artikelen over Ruiter&Co, De
niseren en we hebben de komende Nieuwe Schatkuil en Merapi leerde
maanden nog leuke dingen in de ik niet alleen nieuwe mensen kenplanning. Ik mag ondertussen ‘we’ nen, maar deed ik ook weer leuke
schrijven want er hebben zich een contacten op voor de KidsClub. Alaantal enthousiaste mensen gemeld les versterkt elkaar en zo verwerf
als medebestuurslid, vrijwilliger je langzaam maar zeker een eigen
bij activiteiten en mede-bedenker plekje in het dorp.
van activiteiten. We merken dat de Soms is het ﬁjn om een paar stoute
KidsClub meer en meer bekendheid schoenen te hebben.
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!
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16e Heumense Dubbelkampioenschappen 55+ zeer geslaagd

De jaarlijkse traditie om in
de gemeente Heumen de tenniskampioenschappen voor
55-plussers te spelen, was dit
jaar weer perfect geregeld. Dit
alweer voor de 16e keer.

plaats op alle tennisparken in
de gemeente Heumen, te weten:
Overasselt, Heumen, Malden
en Union. Er waren ongeveer 75
sportieve en fitte deelnemers, die
de onderlinge strijd aangingen.
Vijf dagen lang streden zij in hun
Deze kampioenschappen vinden klasse (6, 7 of 8) om de eer, maar

ging het vooral om de gezelligheid. Mede door het prettige zomerweer was het weer een plezier
om mee te doen aan dit toernooi.
Het was niet te warm en er viel
geen regen.
Het vervolg van dit verslag en uitslagen
leest u op: www.overasselt.info

Advertorial

‘Een steuntje in de rug’

door de vrijwilligers van de Bezoek- en Opvangservice
Wat houdt de
Bezoek- en Opvangservice in?
De Bezoek- en Opvangservice werkt
met vrijwilligers die bereid zijn om bij
senioren in de gemeente Heumen op
bezoek te komen en/of de taak van
de, soms zwaarbelaste, mantelzorger of senior over te nemen. Een dergelijk bezoek kan bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks zijn naar gelang
de beschikbaarheid van de vrijwilliger
en de wens van de senior of mantelzorger. De Bezoek- en Opvangservice
is naast mantelzorgondersteuning ook
bedoeld voor senioren die een klein
netwerk hebben, in een isolement leven, beperkingen ervaren door ziekte
of geheugenproblematiek en behoefte
hebben aan aandacht en gezelschap.

Welke hulp kan worden geboden?
De vrijwilliger biedt hulp afhankelijk
van de behoefte die er bestaat. Het Vrijwilligersvacatures zijn te vinden via:
kan gaan om gezelschap houden, sa- • De Facebookpagina Welzijn
men wandelen, boodschappen doen,
Malderburch. Hier staan alle openfietsen of andere ontspannende acstaande vacatures voor vrijwilligers.
tiviteiten, zoals spelletjes spelen en • De vacaturebank Heumen
muziek luisteren. Indien nodig kan
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/
men begeleiding geven bij eenvoudige
heumen/vacaturebank
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dagelijkse handelingen met betrekking tot eten, drinken en een toiletbezoek.
Hoe kunt u zich aanmelden
als vrijwilliger?
Malderburch, afdeling Welzijn
Telefoonnummer(s):
(024) 3570570 / 0618478190
Welzijn@malderburch.nl
mantelzorgheumen@malderburch.nl

www.overasselt.info!

Strijd tussen WDT en de Wervelwind laait weer op
In de zomer van 1948 werd op
Worsum een voetbalwedstrijd
gespeeld: Worsum tegen het
dorp oftewel, de Worsumse
Doel Trappers (WDT) tegen
Wervelwind. Een sportieve
gebeurtenis van belang.
De opbrengst zou gaan naar Pater
Vonk. De toeschouwers betaalden een kwartje entree, de Worsumse meisjes verkochten koeken en ranja voor een dubbeltje
per glas. WDT won met 2 tegen
1. Een uitslag waar niet iedereen
zich in kon vinden. Volgens de
Wervelwind was de uitslag niet
eerlijk want de wedstrijd werd
gespeeld op “Libië”, een zandvlakte op Worsum. De zandbak
van “Libië” vormde een groot
voordeel voor WDT. Wervelwind
was namelijk gewend aan gras en
kon in het zand niet uit de voeten. Wervelwind had hun terrein
achter de pisbak bij de kerk in de
Mgr vd Burgtstraat. De sportieve
rivaliteit tussen Worsum en het
dorp zou daarna nooit meer verdwijnen. Voetballen zit er echter
voor de meesten niet meer in. Bovendien zijn ondertussen de gelederen in beide elftallen flink uitgedund. Er werd gezocht naar een

passend
alternatief voor
voetbal om de
strijd nu voor Achterste rij vlnr: Tien Peters, Ad Jansen, Hendrik
eens en altijd Willems, Bert van Zuijlen, Thé van Zuijlen, Jan Jate beslechten. cobs, Henk van Hout, Lam van Hout
Geïnspireerd Voorste rij: Hent Derks, Piet van Uden, Jan Jacobs
door de jaarlijkse Rollatorloop in het Olym- den, we hebben er namelijk alles
pisch Stadion wordt in september aan gedaan en alles is tot in de
tijdens de oogstfeesten een afval- puntjes geregisseerd.’ Zo vertelt
rollator-race gehouden tussen Jos Hermes, de trainer van WDT.
beide elftallen. Er wordt door- Zo is er gekeken naar het schoeigelopen tot alle deelnemers, op sel, de voeding en de aerodynaéén na, zijn afgevallen. De Doel- mica. De mannen van WDT hebtrappers zijn in een blauw hes- ben bijvoorbeeld strips op hun
je gehuld terwijl de lopers van lijf, overgenomen uit het schaatWervelwind aan een rood hesje sen. Het parcours is ook heel bete herkennen zijn. De voorberei- langrijk. In Overasselt zijn er verdingen zijn in volle gang. Elke dag keersdrempels en stoeprandjes
oefenen de deelnemers door naar waardoor je constant uit je ritme
de vennen te wandelen. “Weer en wordt gehaald’.
wind, kan mij ‘t schelen? Ik ben Uw verslaggever van de Dorpsboer geweest!” Aldus een deelne- krant zal als vanzelfsprekend
mer van Wervelwind. ‘Er is een uitgebreid verslag doen van deze
reële kans dat we het gaan red- titanenstrijd.

Van de redactie
Met trots presenteren wij alweer de vierde editie van onze dorpskrant. Een dorpskrant die wij niet kunnen maken zonder uw hulp. Wij zijn ter voorbereiding van deze editie behoorlijk overdonderd door uw bijdragen. U
heeft massaal kopij ingestuurd over leuke, relevante en actuele onderwerpen. Daarnaast is eveneens massaal
gedoneerd, bedragen variërend van 10 tot 50(!) euro zodat wij ook deze editie weer gratis en in gedrukte vorm
kunnen laten verschijnen. Wij hopen dat u ons op deze manier blijft steunen. Wij willen graag ook volgend jaar
de Dorpskrant zes keer per jaar laten verschijnen en daarvoor blijft uw steun, zowel in vorm van kopij als in de
vorm van donaties, nodig. Naast de gedrukte Dorpskrant waarin wij ruimte willen geven aan bijzondere initiatieven, historie, een beetje onzin en columns gaan wij ook www.overasselt.info meer en meer vorm geven. Op
deze website willen wij een plek bieden voor actueel nieuws en berichten uit het verenigingsleven zodat u altijd
geïnformeerd kunt zijn over wat er in het dorp leeft en speelt. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw massale
steun en uw enthousiasme. Wij hopen dat wij ook in de toekomst op uw bijdragen kunnen blijven rekenen. U kunt
uw kopij insturen via redactie@overasselt.info en ons rekeningnummer voor donaties is NL57RABO0411302615
tnv Stichting Overasselt Promotions: Dorpskrant. Wij wensen u veel leesplezier!
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!
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