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Een windmolenbouwer uit 
Friesland en enkele grondei-
genaren tussen Over- en Ne-
derasselt hebben laten weten 
dat er  daar drie tot vijf grote 
windmolens zouden kunnen 
komen. 

Een splijtzwam voor ons dorp? 
Want dat we van fossiele brand-
stoffen (kolen, olie, gas) af moe-
ten, dat weten we allemaal wel en 
dat willen de meesten van ons ook 
wel. Maar als er dan windmolens 
nét bij jou in de buurt komen, 
vind je dat nog leuk dan? We we-
ten dat er inmiddels wat tegen-
wind in het dorp is. Natuurlijk 

speelt de gemeente Heumen in 
dit spanningsveld een belangrijke 
rol: het is de gemeente immers die 
over de ordening van de ruimte 
gaat en al of niet een vergunning 
af moet geven. De gemeenteraad 
heeft het laatste woord.  Zij heeft 
zich al wél heel duidelijk uitge-
sproken over haar streven om 
“klimaat-neutraal” te zijn in het 
jaar 2050. Dan zijn er dus nog 33 
jaar te gaan voordat wij met z’n al-
len in de gemeente geen negatie-
ve bijdrage meer aan het klimaat 
leveren. Een giga operatie! De 
weg waarlangs de gemeente naar 
klimaat-neutraliteit gaat lopen, 
staat nog niet geheel vast. Voor 

zaken als zonne-energie, warmte-
pompen, isolatie-maatregelen en 
dergelijke is het wettelijk kader, 
waarin plannen hiervoor getoetst 
worden, voldoende duidelijk. 
Voor windenergie is dat nog niet 
het geval.  De gemeente heeft al 
wel twee belangrijke zaken hier-
voor gedaan: er is gewerkt aan 
een Heumense gedragscode om 
bijvoorbeeld windpark-plannen 
te beoordelen. Maar de gemeen-
te zal het niet alleen bij toetsen 
kunnen  laten. De Raad heeft ook 
besloten dat de gemeente een 
aanjaagfunctie zal hebben om 
maximaal te stimuleren dat we 
met z’n allen ons stinkende best 
gaan doen voor die klimaat-neu-
traliteit. Er moet zelfs een specia-
le ambtenaar voor worden aange-
steld. Wat betekent dit dan voor 
de plannen in de uiterwaarden 
tussen Neder- en Overasselt? De 
plannen zullen moeten worden 
voorgelegd aan de gemeente. De 
gemeente toetst aan de hand van 
door de Raad opgestelde gedrags-
code of zij al of niet gaat mee-
werken (planologisch mogelijk 
maken) om de plannen te verwe-
zenlijken. Die gedragscode is dus 
belangrijk. Daarin staan zaken 
als hoe je met omwonenden zou 
moeten omgaan, hoe met even-
tuele schade, veiligheid, overlast 
e.d. Ook wordt er gesproken over 
transparante communicatie met 
de bewoners. Of je nu vóór of té-
gen  bent: zorg dat je erbij bent. 
De kans om mee te praten is er. 
Informeer jezelf.

Welkom of wijken?
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Het is een vertrouwd beeld: Iedere 
woensdag staat het gele busje van 
francesco Lai op het dorpsplein. 
francesco bakt in zijn mobiele 
pizzabakkerij de lekkerste pizza’s 
voor zijn klanten. Echt Italiaans en 
vers, maar er is zoveel meer dat bij 
Pizzeria Da francesco mogelijk is.

‘Voordat ik in 1980 naar Nederland 
kwam werkte ik in Italië als politie-
agent’, vertelt Francesco enthousiast 
als de Dorpskrant hem deze woens-
dag bezoekt. ‘In Nederland ben ik 
in diverse banen gerold en heb ik op 
een bepaald moment een bedrijfson-
geval gehad. Omdat mijn toenmalige 
werkgever geen ISO-certifi cering zou 
krijgen als ik in de WAO zou belanden, 
is er op een heel vervelende manier af-
scheid van me genomen. Later ben ik 
gaan werken als conciërge op een ba-
sisschool, maar toen de crisis losbrak 

werd mijn contract niet verlengd.’
In 2011 nam hij een rigoureus besluit: 
Het roer moest om. Hoewel zijn ge-
zondheid, met name zijn schouder, het 
niet altijd gemakkelijk maakt besloot 
Francesco om zijn droom te volgen. 
Op marktplaats werd een bus gekocht 
en sindsdien trekt hij samen met zijn 
vrouw wekelijks van dorp naar dorp om 
authentiek Italiaanse pizza’s te bak-
ken. ‘De kwaliteit zit in de verse ingre-
diënten’, zegt Francesco. ‘Alles wordt 
vers en ter plekke gemaakt.’ Dat wil 

overigens niet zeggen dat je lang op je 
pizza hoeft te wachten. ‘Het is mogelijk 
om telefonisch te bestellen. Dan bel-
len wij de klant terug als de pizza bijna 
klaar is. Dan kunnen ze deze zonder 
te hoeven wachten afhalen.’ Naast piz-
za’s kun je bij Francesco terecht voor 
meer Italiaanse specialiteiten. De me-
nukaart gaat veel verder dan overheer-
lijke pizza’s. Wat misschien minder be-
kend is, is dat Francesco op bestelling 
pasta- en lasagneschotels en heerlijke 
Italiaanse vleesgerechten klaar maakt. 
‘Als de bestelling wordt doorgegeven, 
maak ik het gerecht vers en kan het 
’s middags opgehaald worden’, zegt 
Francesco, die het naar zijn zin heeft 
in Overasselt. ‘Het is een mooi en leuk 
dorp. Ik hoop hier nog lang te staan.’
De mobiele pizzabakkerij van Fran-
cesco is ook in te huren voor feestjes 
en evenementen. Meer informatie kun 
je vinden op demobielepizzabakker.nl.

Advertorial

Dit is de eerste foto van een nieuwe rubriek. De redactie hoopt nog 
meer foto’s te ontvangen van het vroegere Overasselt. We willen 
steeds één foto plaatsen die vragen oproept. We vragen dan of mensen 
willen reageren. Interessante reacties zetten we op de online-versie 
van Dorpskrant Overasselt. Die vindt u onder  www.overasselt.info  . 
Op bijgaande foto zien we 4 kleine kinderen bij een militair voertuig 
staan. Een militair staat er naast en één zit er in.  Kan iemand ons 
vertellen wie die kinderen zijn? En bij welke gelegenheid de foto is 
genomen? Als u ook bijzondere (maar wél Overasseltse!) foto’s heeft, 
kunt u die sturen naar redactie@overasselt.info. 

DE ITALIAANSE KEUKEN (BIJNA) THUIS

Kijk ook eens op www.overasselt.info!

Van de redactie
Voor u ligt de laatste reguliere 
editie van de Dorpskrant van dit 
jaar. In december verschijnt een 
speciale editie waarin we terug-
kijken op het afgelopen jaar, het 
eerste in ons bestaan. Een jaar 
waarin wij gemerkt hebben hoe 
zeer deze Dorpskrant gewaar-
deerd wordt en daar zijn wij als 
redactie natuurlijk erg blij mee. 
In deze dorpskrant leest u over 
actuele thema’s zoals de ontwik-
kelingen op het werklandschap 
en met betrekking tot de wind-
molens in de uiterwaarden, maar 
ook verdiepende verhalen met 
betrekking tot molen Zeldenrust, 
Overasseltenaren in den vreemde 
en natuurlijk ook weer de nodige 
nonsens in een nieuwe afl evering 
van Schuppes. 
Wij wensen u veel leesplezier.

Oude foto’sOude foto’s
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Het lied van 
vier seizoenen
laat de herfst van Overasselt zijn
geef de zomer maar aan Malden
laat dan Heumen de lente krijgen
geef Nederasselt de winterkoude

laat de blaadjes in Overasselt
het gedicht zijn van de wind
die de komende wintermaanden
aan het warme hart verbindt

laat de zomer maar aan Malden
geef Overasselt maar de herfst
laat dan Heumen de lente krijgen
geef Nederasselt maar de kerst

laat de winter in Nederasselt
schoon en licht zijn in de straat
in de kerktop en in de velden
waardoor de Maas bevroren gaat

laat de blaadjes in Overasselt
het gedicht zijn van de wind
die de komende winterkoude
aan het warme hart verbindt

Dorpsdichter

Marjolein Pieks

Vierde editie Overasseltse Kwis

C O L O F O N
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 
a� aalpunten in het dorp. De Dorpskrant 
Overasselt wordt huis aan huis bezorgd. 
Hee�  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:  los 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

Kijk ook eens op www.overasselt.info!

Deze krant wordt gedrukt door:

Deze krant wordt vormgegeven door:

06 -12272705

STHEUNISSEN@NETSCAPE.NET GRAFISCH ONTWERP EN ADVIES

Het einde van het 
jaar nadert. De da-
gen zijn alweer kort, 
de temperatuur is 
fl ink gedaald. Het 
wordt weer tijd voor 
warmte en gezellig-
heid. Tijd voor de 
Overasseltse Kwis!

Op 16 december wordt al-
weer de vierde editie van de Over-
asseltse Kwis gehouden. De Over-
asseltse Kwis staat ook dit jaar 
weer garant voor een avond vol 
spelplezier. Wie-o-wie mag zich 
dit jaar weer “Het slimste team 
van Overasselt” noemen.  Met 
twee zeges op rij voor Fijnfi sjenie 
wordt het tijd voor een nieuwe 
winnaar! op 13 januari 2018 zullen 
we dit weer zien tijdens de span-
nende prijsuitreiking.

Inmiddels worden de nieuwe 
categorieën alweer lang-

zaam zichtbaar op 
het verkiezingsbord 
op het marktplein. 
Nieuwe categorieën, 
nieuwe uitdagende 

opdrachten en weer 
natuurlijk een origi-

nele geheime opdracht. 
Een opdracht in de Kerk, het 

theorie-examen en de Sightsee-
ing tour door Overasselt waren 
afgelopen jaren het decor voor 
spanning en sensatie tijdens de 
geheime opdracht. Wat wordt het 
dit jaar? Gaan we naar de kazer-
ne, zoals vorig jaar gedacht werd? 
Moeten we nu de fi ets op? Wie 
zal het zeggen. 

Ook nieuw bij de vierde editie is 
dat je een tweede kwisboek kunt 
bestellen. Wellicht kunnen de 
vragen dan nog beter verdeeld 
worden. Daarnaast is er dit jaar 
een Whatsapp-groep. Op deze 
whatsapp-groep wordt je voor-
zien van relevante informatie, 
maar misschien ook wel goede 
tips (!) waar je je voordeel tijdens 
de kwis mee kunt doen? Meld je 
dus snel aan voor deze whatsapp-
groep door een whatsapp te stu-
ren naar telefoonnummer: 06-57 
54 39 46.

Doe jij al mee? Meld je zo snel 
mogelijk aan via www.overasselt-
sekwis.nl en bereid je goed voor!
Wij wensen iedereen heel veel 
succes maar vooral plezier. 
Tot 16 december!
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Vanaf donderdag 5 oktober 2017 is er iedere éérste don-
derdag van de maand een Alzheimer Café voor iedereen 
uit de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsbijeenkomst 
voor iedereen die te maken heeft met dementie: men-
sen met dementie zelf, partners, kinderen, familieleden, 
buren, professionals en geïnteresseerden. Elke bij-
eenkomst is er een thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld: 
oorzaken en verschijnselen van dementie, hoe kun je 
ermee omgaan en welke hulp is er mogelijk? Wat zijn de 
verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie? Met 
welke signalen gaat u naar de huisarts. Hoe wordt een 
dementie vastgesteld? Soms vertelt een deskundige 
iets, soms een mantelzorger of patiënt. Mensen kunnen 
vragen stellen, folders uitzoeken, hulpverleners uit de 
zorg ontmoeten én ervaringen uitwisselen met andere 
bezoekers. 
Locatie: Van der Valk Hotel de Molenhoek, 
Rijksweg 1, 6584AA Molenhoek

Inloop vanaf 19.00, start om 19.30 uur. Afsluiting rond 
21.00 uur.
Toegang is gratis! Aanmelden is niet nodig. 

Alzheimer Café Heumen 
- Mook en Middelaar

Kijk ook eens op www.overasselt.info!

 

 Alzheimer Café  
Heumen - Mook en Middelaar 

Ontmoeting voor alle mensen die met dementie te maken hebben 
Elke eerste donderdag van de maand 

 
 

Donderdag 5 oktober 2017 
Is het dan tóch dementie? 
Wat zijn de verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie? Met welke signalen gaat 
u naar de huisarts? Hoe wordt dementie vastgesteld? 
Te gast is Ellie Jacobs, huisarts bij gezondheidscentrum De Kroonsteen. 
 
Donderdag 2 november 2017  
Dementie en dan?  
Het accepteren van dementie is niet eenvoudig, maar het maakt voortaan wel deel uit 
van uw leven. Hoe nu verder? Hoe behoudt u de regie? 
 

Donderdag 7 december 2017 
Sfeer in huis met dementie 
Hoe gaat u als naaste om met veranderingen? Hoe zorgt u dat de sfeer thuis fijn blijft? 
En zijn er tips voor de feestdagen? 
 
 

Van der Valk Hotel De Molenhoek, Rijksweg 1, 6584 AA Molenhoek 
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur, afsluiting rond 21.00 uur 

 
Toegang gratis, aanmelden is niet nodig 

 
Informatie:  

Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg, tel. 024 - 357 05 70 
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Antonios Terzakis is van origine 
monteur, maar geniet in Overasselt 
en omgeving steeds meer bekend-
heid als de drijvende kracht achter 
grieksespecialiteiten.nl. Vanuit hun 
eigen winkel-aan-huis vertellen An-
tonios en zijn partner Machteld An-
genendt hoe dat komt.

‘Antonios importeert sinds september 
2016 olijfolie, honing, thee en cadeaus 
uit Griekenland’, vertelt Machteld. 
‘Sinds het voorjaar zijn we gestart met 
het bereiden en verkopen van maaltij-
den. Koken is voor Antonios altijd een 
hobby geweest, maar hij moet nu op 
een andere manier koken. Als je de 
ene week een gerecht op een bepaal-
de manier maakt, kun je het een week 
later niet opeens op een andere ma-
nier doen. Klanten willen graag conti-
nuïteit.’

‘Wat je hier in restaurants proeft is niet 
de echte Griekse keuken’, zegt Anto-
nios. ‘Je krijgt hier heel veel vlees op 
je bord, maar in Griekenland is een 
gyros-gerecht halen net zoiets als 
hier naar de snackbar gaan. Ik wil je 
de echte Griekse keuken laten proe-
ven. Er is geen menukaart, wel geven 
wij een dag van tevoren op facebook 
aan wat er gekookt gaat worden. Wil je 
echter een bepaald gerecht eten, dan 
kun je dat een dag van te voren be-
stellen. Wij houden ook rekening met 

diëten en allergieën.’ Naast gerechten 
verkopen aan particulieren wil Anto-
nios de komende tijd meer focussen 
op het verzorgen van catering. ‘Alles 
tot 50 personen is mogelijk’, zegt de 
ondernemer. 
‘Catering leveren we op bestelling. We 
maken hier alles vers klaar en serve-
ren dat op locatie uit.’ Voor een gebrek 
aan inspiratie hoeven de klanten van 
Antonios niet bang te zijn. ‘Koken doe 
je met fantasie’, zegt de kok. ‘Combi-
naties maken, nieuwe dingen probe-
ren. Niets is onmogelijk.’

Grieksespecialiteiten.nl is gevestigd 
op de Kasteelsestraat 9 en maaltijden 
zijn af te halen van woensdag tot en 
met vrijdag van 14.00u tot 18.30u en 
op zaterdag van 14.00u tot 17.00u. 
Meer informatie vindt u op 
www.grieksespecialiteiten.nl.

Advertorial

De Griekse specialiteiten winkel

WAT DE POT SCHAFT
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Gaat het er eindelijk van ko-
men? Voor ondernemend 
Overasselt een belangrijke 
sprong voorwaarts! Want op 
een prachtige locatie, dicht te-
gen het dorpshart aan en toch 
aan de buitenrand ontstaat 
dan eindelijk een nieuw be-
drijventerrein. Eindelijk, want 
de grond is al járen in bezit van 
de gemeente (en dat zijn wij 
allemaal samen). De economi-
sche crisis heeft voor nogal wat 
vertraging gezorgd. Of die nu 
voorbij is of niet: nú durven de 
ondernemers wél de sprong te 
wagen. Er zijn nog maar 4 ka-
vels vrij beschikbaar!

Het zijn vooral ondernemers uit 
de bouw, afb ouw en infrastruc-
tuur die hier neer zullen strijken. 
Ze kennen elkaar al en de kans 
dat zij voor elkaar iets kunnen 
betekenen wordt hierdoor alleen 
maar groter. Goed voor de werk-
gelegenheid in Overasselt.
Behalve genoemde ondernemers 
gaan ook de fi rma’s van Herma-
nussen (de keurslager) en Derks 

(de Coöp)  verhuizen naar het 
werklandschap.  Zij komen aan 
de Schonenburgseweg en hopen 
hun klanten daar meer service 
te bieden. De wasstraat van de 
fi rma Derks verhuist mee, maar 
het tankstation niet. In een van 
de volgende Dorpskranten ho-
pen we u te informeren over wat 
er met de vrijkomende gebouwen 
en grond van deze ondernemers 
gaat gebeuren.
Ook aan wonen is gedacht: er 
kunnen ongeveer 10 woningen 
worden gebouwd in het verleng-
de van de zorg-eenheden van de 
Buurderij.  Daar bleek wel be-
langstelling voor te bestaan tij-
dens de informatiebijeenkomst 
in oktober.  Maar hoe het er uit 
gaat zien is nog volledig open.  De 
gemeente heeft belangstellenden 
uitgenodigd om met haar mee te 
denken over het woningbouw-
plan. Dat past goed in deze tijd 
van burgerparticipatie.
We hopen dat er tussen de onder-
nemers, detaillisten en toekom-
stige bewoners een goede vorm 
van overleg en samenwerking 

gaat ontstaan en dat daar ook 
de partijen rond de Buurderij bij 
worden betrokken (zorgwonin-
gen, museum de Lage Hof). Zo-
dat het geheel daar meer wordt 
dan de som der delen.

We verwachten van de gemeente 
mettertijd wél openheid van za-
ken wanneer het project klaar is: 
wat heeft alles de gemeenschap 
nu gekost (grondaankoop, rente, 
ontwikkeling, bouwrijp maken 
e.d.) en wat heeft het diezelfde 
gemeenschap opgebracht (in fi -
nanciële zin, zoals kavelverkoop). 
Als de procedures rond de aanleg 
van een nieuwe weg en de wijzi-
ging van het bestemmingsplan 
gunstig verlopen, zouden de ver-
gunningen voor de ondernemers 
ergens in de komende lente al 
kunnen worden afgegeven. En 
dan kan er gebouwd worden!!!
Op de tekening ziet u hoe het 
werklandschap waarschijnlijk 
verkaveld gaat worden. Waar het 
de woningbouw betreft gaat het 
hier slechts om een eerste sugges-
tie.

Kijk ook eens op www.overasselt.info!
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Roeien en Overasselt
Een dubbel-vier met stuurman met op de achtergrond boerderij Den Tempel en molen Zeldenrust.

Kijk ook eens op www.overasselt.info!

Het verenigingsleven in ons dorp is rijk, héél rijk. 
Je kunt er voor heel veel sport en gezelligheid bij tal 
van clubs terecht. Ja, je kunt er zelfs roeien! Want 
aan de overkant van de Maas zit al 25 jaar een roei-
vereniging.  Precies op het snijvlak van de provin-
cies Brabant, Limburg en Gelderland. Die roeiclub 
heet dan ook: De Drie Provinciën. In Overasselt 

wonen 5 mensen die er al lid van zijn. Er zijn zo’n 
175 leden in de leeftijd van 12 tot 80 jaar. Tochten 
maken, wedstrijden als je wilt: het kan er allemaal. 
Er zijn mensen die je roeien leren.  Heerlijk buiten, 
op de Kraaijenbergse Plassen en als je het al kunt: 
op onze eigen Maas. Luxe toch? Wil je ook? Of wil 
je gewoon wat meer weten, kijk op www.rv-ddp.nl.

Dorothé van Gorp-Zwiers woont 
in het oude gemeentehuis aan de 
Hoogstraat en zit namens de Demo-
craten Gemeente Heumen (DGH) in 
gemeenteraad. Een afspraak met 
haar moet dus wel over politiek 
gaan. Niets is minder waar.

Naast gepassioneerd raads- en com-
missielid is Dorothé immers voorna-
melijk gepassioneerd kattenfokster. 
Met haar Cattery van de Desert Prins, 
dat de naam ontleent aan de eerste 
kat die ze ooit kreeg van een daadwer-
kelijke Arabische prins, fokt ze al tien 
jaar Noorse Boskatten. ‘We fokken het 
oude type’, zegt Dorothé. ‘Zoals moe-
der natuur het bedoeld heeft.’ 
‘We fokken twee of drie nestjes per 
jaar’, vervolgt ze. ‘Dat is nog leuk. De 
meeste kittens vinden snel een thuis. 
In principe is iedereen welkom om een 

kitten te kopen, maar ik hanteer wel 
een aantal criteria. Zo verkoop ik ook 
nooit een kitten aan een huishouden 
waar geen gezelschap voor de kat is. 
Katten zijn echt sociale dieren dus ik 
wil wel dat mijn kittens goed terecht 
komen.’ ‘Mijn kittens’. De woorden ver-
raden de enorme betrokkenheid van 
Dorothé bij haar dieren. ‘Het is iedere 
keer weer moeilijk als er kittens ver-
trekken’, zegt ze. ‘Ze maken onderdeel 
uit van de familie, maar we kunnen ze 
onmogelijk allemaal zelf houden, ook 

financieel niet. Ik doe dit niet voor het 
geld want met een beetje geluk spelen 
we per nestje quitte want het fokken, 
voeden, inenten et cetera kost ook een 
heleboel geld. Vooral de dierenarts-
kosten kunnen oplopen. Dat is ook de 
reden dat Dorothé dek-verzoeken vaak 
afwijst. ‘Ik wil zo min mogelijk katten 
van buitenaf in de Cattery. Dat brengt 
nu eenmaal risico’s met zich mee.’
Alles in Cattery van de Desert Prins 
gaat conform de regels van het Stam-
boek. Dorothé doet ook regelmatig 
mee aan shows en heeft al de nodige 
prijzen gewonnen. Het zorgt er voor 
dat er geregeld mensen uit het buiten-
land voor de deur staan. ‘Ik heb kittens 
verkocht aan mensen die speciaal uit 
Spanje of Portugal naar Overasselt ko-
men. Ja, dat maakt me trots.’
Meer informatie over de Cattery vind je 
op www.catteryvddesertprins.eu.

Advertorial

CATTERY VAN INTERNATIONALE ALLURE
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Lief Overasselt, hierbij een 
stukje vanuit het altijd zonni-
ge “vakantie” eiland Curaçao.

Anderhalf jaar geleden was het 
dan zover, vertrekken uit Overas-
selt om vervolgens voor een paar 
jaar een ander leven aan te meten. 
Het is best een bijzonder gezicht 
om te zien hoe je huis in wordt ge-
pakt en dit gewoon blijkt te pas-
sen in 1 grote container, om ver-
volgens de auto er ook nog bij in 
te rijden, ik zeg knap inpakwerk. 
Hup de container de boot op en 6 
weekjes wachten voordat het aan 
de andere kant is. Ondertussen is 
ons gezinnetje ook ingevlogen en 
mogen wij (tot onze spulletjes er 
zijn) lekker verblijven in een va-
kantiepark, niet slecht dus. Maar 
dan begint het avontuur, dingen 
die in “ons” Overasselt vanzelf-
sprekend zijn, zijn dat hier niet 
en visa versa. Per dag plan je 1 
afspraak met een instantie om-
dat je niet weet of ze wel of niet 
komen opdagen en hoe lang je er-
gens moet wachten voor je aan de 
beurt bent. Alles is wennen in het 
begin en kost veel energie. Het 
gewoon even boodschappen doen 
is niet meer zo gewoon, als je niet 
weet waar alle winkels zijn en wat 

ze wel of niet hebben, omdat al-
les afh ankelijk is van de invoer 
van producten uit andere landen 
zoals Amerika, Venezuela en Ne-
derland. Ook belangrijk om goed 
op te letten en de ‘uiterste houd-
baarheidsdatum’ te checken, 
want die kan wel eens al een tijdje 
voorbij zijn. De stroomlevering 
die in Nederland vanzelfspre-
kend is, kunnen ze hier niet 24/7 
verzorgen. Omdat ze niet genoeg 
stroom hebben voor het gehele 
eiland zetten ze telkens een ande-
re wijk 2 uur zonder stroom. Alle 
kosten betaal je hier van tevoren. 
Je betaalt voordat je gaat tanken, 
je betaalt borg voor de stroom, 
je betaalt zelfs de schoolfoto’s 
vooraf voordat ze überhaupt 
gemaakt zijn. Dit heeft 
er veelal mee te ma-
ken dat er dus an-
ders niet betaald 
wordt en bedrij-
ven hiervan de 
dupe zijn. 
De kids hebben 
het hier goed naar 
hun zin, maar dat gaat 
niet vanzelf. In Overasselt groei 
je met je vrienden op, en hier ben 
je meer ‘lotgenoten’ van elkaar 
(omdat veel kinderen voor een 
bepaalde tijd met ouders op het 
eiland zijn). Luca en Keano zitten 
allebei op voetbal, en Luca doet 
zelfs mee met de Nationale selec-
tie van Curaçao U11 (onder 11). De 
school is een particuliere school 
waar de voertaal Nederlands is 
en het niveau te vergelijken is 
met Nederland. Daarnaast heb-
ben de kinderen zo geen hinder 
van de taalbarrière. Papiaments 
is een verplicht vak op de lokale 
scholen en wordt hier veel door 
de lokale kinderen gesproken. Op 
de meeste scholen wordt gebruik 
gemaakt van een schooluniform, 

onze kinderen dragen een rode 
polo en korte spijkerbroek. De 
jongste ging 3 ochtenden naar 
een fantastische kinderdagop-
vang waar niks te gek was (ad-
hoc dagje dolfi narium, bioscoop, 
een echte ‘graduation party’). Nu 
maakt Katie de kleuterklas onvei-
lig. Fem is fulltime taxichauff eur 
van de kids (alles gaat hier met de 
auto, fi etsen is te gevaarlijk) en 
heeft weer een  studie opgepakt. 
Daarnaast heeft ze ondertussen 
een leuke club “housewifes” om 
zich heen verzameld. Vervelen 
is geen optie hier, haha. Al met 
al is het een mooi avontuur. Als 
ik praat over “Alex, Gaston, Mat-
thew, Nicole en Otto” dan zegt 

dat de meeste mensen niet 
zoveel maar dat wa-

ren de orkanen van 
het orkaanseizoen 
vorig jaar. He-
laas heeft ieder-
een gehoord van 
“Irma” die dit jaar 

even huisgehou-
den heeft op St. 

Maarten en “Maria” op 
Dominica. Hier hebben wij met 
defensie veel ondersteuning aan 
geleverd, waarbij we bij St. Maar-
ten ruim 800 defensie mensen 
hebben ingevlogen en er zijn 
ongeveer 2000 mensen geëva-
cueerd. Drie schepen en 4 vlieg-
tuigen zijn daar naar toe gegaan 
en tot het moment van schrijven 
zijn de meeste van ons nog steeds 
7 dagen in de week bezig met het 
leveren van hulp en goederen (tot 
nu toe ongeveer al 3500 ton aan 
goederen). Maar dat was even een 
sidestep, Overasselt we missen 
jullie maar dankzij de honing van 
Herman Gerrits hebben wij toch 
een stukje Overasselt in Korsou.

Jacky en Femke Lindsen
Luca, Keano en Katie

Hello Goodbye Overasselt   

vooraf voordat ze überhaupt 
gemaakt zijn. Dit heeft 
er veelal mee te ma-
ken dat er dus an-

De kids hebben 
het hier goed naar 
hun zin, maar dat gaat 

dat de meeste mensen niet 
zoveel maar dat wa-

ren de orkanen van 
het orkaanseizoen 
vorig jaar. He-
laas heeft ieder-
een gehoord van 
“Irma” die dit jaar 

even huisgehou-
den heeft op St. 

Maarten en “Maria” op 

uutgevlogen
...

overâassel

Overâassel uutgevlogen... is een 
rubriek waarin Overasseltse expats, 
die in het buitenland wonen, ons een 
kijkje gunnen in het leven buiten de 
landsgrenzen. Deze keer het gezin 
Lindsen vanuit Curaçao
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Bijna een jaar. Zolang kun je me 
nu op de straten van Overasselt 
tegenkomen. Vaak in gezelschap 
van mijn dochters op weg naar de 
speeltuin, supermarkt of kidsclub-
activiteiten. Door de KidsClub ken 
ik inmiddels al veel andere ouders 
in het dorp en door het schrijven 
voor deze dorpskrant ben ik een 
beetje bekend geworden met onder-
nemend Overasselt. Toch wil ik het 
dorp en de gemeente, conform mijn 
doelstelling in mijn eerste column, 
nóg beter leren kennen. Toen de 
mogelijkheid om een cursus poli-
tiek actief te worden voorbij kwam, 
greep ik die kans met beide handen 
aan. De cursus Politiek Actief werd 
georganiseerd door de gemeen-
tes Heumen en Mook/Middelaar en 
vond verspreid over vier avonden 
plaats. Tijdens die avonden werd 
stap voor stap uitgelegd hoe een 
gemeente en gemeenteraad functio-
neert, waar de centjes vandaan ko-
men, waar ze aan uitgegeven wor-
den en wie welke vorm van controle 
daarop heeft. De droge theorie werd 
verteerbaar gemaakt met voorbeel-
den uit de praktijk en wij, cursisten, 

mochten zelfs op speeddate met ge-
meenteraadsleden uit de gemeente 
Heumen om over het vak (want dat 
is het) gemeenteraadslid en actuele 
zaken te praten. Tijdens de cursus 
heb ik nieuwe mensen ontmoet en ik 
kan zeker stellen dat ik de gemeente 
beter heb leren kennen. Ik heb mijn 
doel dus bereikt. Ik weet alleen niet 
zo zeker of ik er in dit geval wel zo 
blij mee moet zijn. Er is namelijk 
een gevoel van machteloosheid 
blijven hangen. Wist u dat 80% van 
het gemeentebeleid door het rijk 
vastgesteld wordt? Wist u ook dat 
gemeenten daarvoor stelselmatig 
te weinig geld krijgen? Misschien 
is het nieuws voor u dat gemeenten 
maar over een aantal beleidsterrei-
nen (onder andere verkeer en ruim-
telijke ordening) zelf beslissingen 
mogen nemen. Daarnaast kan ik me, 
op basis van de gesprekken die ik 
heb gevoerd en de antwoorden die 
ik op mijn vragen heb gekregen, niet 
aan de indruk onttrekken dat bin-
nen de gemeenteraad van Heumen 
het 75% van de tijd over Malden 
en 25% van de tijd over Heumen/
Overasselt/Nederasselt gaat. Huis-

vesting, voorzieningen en verkeer: 
Malden, Malden en Malden. Dat vind 
ik schokkend.
Minstens net zo schokkend vind ik 
de uitspraken die de diverse politici 
tegen ons, cursisten met een poli-
tiek interesse, gedaan hebben. En-
kele citaten: ‘Malden is een buiten-
wijk van Nijmegen en de rest van de 
gemeente is in 1960 blijven hangen. 
Daar doen ze nog aan politiek aan 
de keukentafel.’, ‘De kwaliteit van 
het ambtenarenapparaat holt ach-
teruit. Goede ambtenaren werken 
hier niet lang, die kunnen in een gro-
tere gemeente meer geld verdienen 
voor hetzelfde werk.’ en ‘De meeste 
gemeenteraadsleden ontbreekt het 
stelselmatig aan dossierkennis.’ Het 
liegt er allemaal niet om en schetst 
niet het beeld van een capabele 
gemeente(raad). Overigens ziet het 
merendeel van de politici die we 
gesproken hebben de gemeente 
Heumen op termijn verdwijnen als 
zelfstandige gemeente. 

Dit kijkje in de keuken heeft mijn po-
litieke ambities op een laag vuurtje 
gezet.

POLITIEK ACTIEf 
V A N  B R U N S C H O T  B U R G E R T  I N

Hij staat al 2,5 jaar bij sportpark 
de Passelègt: de kledingcontai-
ner van korfbalvereniging ONA 
uit Overasselt. Naast de goede 
doelen die ONA ermee steunt, 
levert het de vereniging ook 
een extra bijdrage op. 

De container is echter doelwit 
van het storten van illegaal afval. 
Er is onder andere behoorlijk wat 
hout gevonden maar ook een ka-
potte stofzuiger en laminaat. Het 
bedrijf dat de container levert, 
Curitas, heeft daarop besloten 

de kledingcontainer te verwijde-
ren. Curitas laat weten naast de 
normale inzamelingskosten, nu 
ook kosten voor afvoer van het 
illegale afval te hebben en geen 
opbrengsten van de kleding. Dat 
maakt deze container structureel 
verliesgevend. 

ONA zit er behoorlijk mee in 
haar maag want wie doet nou zo-
iets? Naast dat het onfatsoenlijk 
is, lopen goede doelen als KWF, 
Longfonds, Terre des Hommes, 
Oxfam Novib en natuurlijk ONA 

zelf, behoorlijk wat geld mis. 
ONA bekijkt samen met Curitas 
of te achterhalen is waar en van 
wie het afval afkomstig is. 

In overleg is nu besloten de kle-
dingcontainer toch terug te plaat-
sen. Sinds de aanvang van het 
nieuwe sportseizoen, kan men er 
oude kleding en schoenen weer 
in kwijt. ONA en Curitas vertrou-
wen erop dat de illegale stort tot 
het verleden behoort. Uiteraard 
hopen zij ook op uw medewer-
king en een juiste bijdrage.

Kledingcontainer ONA doelwit illegaal afval
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Duizenden Jaren geleden 
woonden er al mensen in Over-
asselt. Dat wisten we al uit eer-
der archeologisch onderzoek. 
Ze bouwden hun boerderijen 
op de hoger gelegen delen van 
Overasselt zoals het vennenge-
bied, maar ook op de oeverwal 
waarop het dorp later is ont-
staan. Volgende maand krijgt 
de zoektocht naar het verle-
den een nieuw hoofdstuk. In 
het uitbreidingsgebied van 
het Werklandschap begint dan 
een nieuwe fase in het onder-
zoek.

Wat ging vooraf?
De voorbereidingen voor de bouw 
van woningen en bedrijfsgebou-
wen in het Werklandschap zijn in 
volle gang. Archeologisch onder-
zoek is daar een onderdeel van. 
Het bureau-onderzoek (2008) gaf 
al aan dat de kans op aanwezig-
heid van sporen van vroegere be-
woning hoog is. Bij het boor- en 
proefsleuvenonderzoek (2009 en 
2010) dat hierop volgde is inder-
daad materiaal naar boven geko-
men en zijn sporen gevonden die 
wijzen op menselijke bewoning. 
Wettelijk voorgeschreven ver-
volgonderzoek is daarom nood-
zakelijk. In november worden 
grote delen van het terrein open-
gelegd om meer inzicht te krijgen 
in het landschap en de bewoning 
tijdens de Bronstijd, IJzertijd en 
de Romeinse tijd.

Proefsleuvenonderzoek
De verwachtingen zijn hoogge-
spannen. Er zijn aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid 
van een watergeul in het noor-
delijk gedeelte. De combinatie 
van een hoge, dus droge plek en 
water maakte deze plek aantrek-
kelijk voor bewoning. De aange-

troffen waterputten (2x) zijn een 
duidelijk bewijs van menselijke 
activiteit in de IJzertijd en Ro-
meinse tijd. Behalve de watergeul 
en de twee waterputten zijn spo-
ren aangetroffen van paalkuilen 
(3x). De palen behoorden bij een 
bouwwerk, mogelijk een boerde-
rij of spieker voor de opslag van 
graan bijvoorbeeld. Er zijn sporen 
gevonden die wijzen op de aan-
wezigheid van één of meer neder-
zettingen aan de watergeul. Uit 
het vervolgonderzoek moet blij-
ken hoe groot de nederzettingen 
waren. Het is niet uitgesloten dat 
het per nederzetting ging om een 
enkel huis met een bijgebouw. 
Misschien waren de nederzettin-
gen groter.

Onderzoek in november
Door het archeologisch bedrijf 

van de Vrije Universiteit van 
Amsterdam wordt een z.g. vlak-
dekkende opgraving uitgevoerd 
waarbij max. 15000 m2 oppervlak 
wordt afgegraven. Dat gebeurt 
laagje voor laagje met een graaf-
machine met gladde bak. Na elke 
haal wordt het oppervlak afge-
zocht naar vondsten en sporen. 
Met een metaaldetector wordt elk 
vlak afgespeurd. Metaalvondsten 
en andere vondsten worden ver-
zameld.

Het onderzoek moet antwoorden 
geven op een groot aantal vragen 
over het landschap en de neder-
zettingen. Wanneer hebben hier 
mensen gewoond en gewerkt? 
Hoe zagen hun woningen er uit? 
Welke gewassen werden ver-
bouwd? Hielden ze dieren? Hoe 
begroeven ze hun doden?

Overasselts verleden komt boven

De Situla (= emmer, meestal van brons) van Overasselt

Archeologische perioden
Nieuwste tijd 1750 na Chr. - heden
Nieuwe tijd 1500 na Chr. - 1750 na Chr.
Middeleeuwen 450 na Chr. - 1500 na Chr.
Romeinse tijd 12 voor Chr. – 450 na Chr.
IJzertijd 775 voor Chr. – 12 voor Chr.
Bronstijd 2000 voor Chr. – 775 voor Chr.
Steentijd 8800 voor Chr. – 2000 voor Chr.
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De kerk van Overasselt 
heeft ernstige overlast 
van een kolonie honge-
rige Lieveheersbeestjes 
die, ironisch genoeg, 
vrijelijk hun gang gaan 
in de Antonius-Abt 
kerk. De hinderlijke 
knaagdieren vreten de draag-
balken van de kerk gestaag op. 

Het kerkbestuur heeft inmiddels 
een uitgebreid onderzoek laten 
uitvoeren. Het resultaat van dit 
onderzoek is alarmerend en het 
kerkbestuur is, zo laat zich raden, 
hevig teleurgesteld. De situatie 
begint tamelijk heikel te worden 
en maatregelen zijn dringend en 
noodzakelijk. Vooral het hout-
werk van de kapconstructie is 
ernstig aangetast. De kapcon-
structie behoort tot de meest 

authentieke onderde-
len van het gebouw. De 
gangbare bestrijding van 
een dergelijke plaag is 
doorgaans middels be-
gassing. Deze methode 
is duurzaam en eff ec-
tief maar ook kostbaar. 

De meeste kosten gaan zitten in 
het zogenaamde betenten van de 
kerk. Daarmee wordt bedoeld dat 
het kerkgebouw wordt ingepakt 
met een zeil. De creatieve men-
sen van het bestuur zijn op zoek 
gegaan naar mogelijkheden om 
het betenten fi nancieel mogelijk 
te maken. In enkele brainstorm 
sessies waarin out-of-the-box 
gedacht werd is besloten om de 
kunstenaar Christo te benaderen. 
Christo staat bekend als kunste-
naar die eerder het operagebouw 
in Sydney en de Bondsdag in Ber-

lijn als kunstwerk heeft ingepakt. 
En Christo heeft er meer zin in 
dan ooit. Als zoon van een wel-
gestelde chemie-fabrikant in de 
textielstad Gabrovo in Bulgarije, 
maakte hij op de kunstacademie 
van Sofi a kennis met cultuur als 
een mengsel uit Potemkin, Hol-
lywood en Franse revolutie-archi-
tectuur. In Duitsland begon zijn 
wereldroem: met de olievaten op 
de kade van Keulen in 1961 en 7 
jaar later met de ‘5.600 kubieke 
meter verpakte lucht’ op de Do-
cumenta van Kassel. Nu wil hij 
de kunstwereld bewijzen dat zijn 
projecten ook functioneel kun-
nen zijn door de kerk van Overas-
selt in te pakken voor begassing. 
Het ontwerp bestaat uit een rood 
zeil met zwarte punten. De voor-
bereidende werkzaamheden zul-
len spoedig aanvangen.

Lieveheersbeestjes vormen plaag in Overasseltse kerk

Nog geen half jaar geleden zag 
KidsClub Overasselt het levenslicht 
en nu al draaien we, dankzij de in-
zet van vrijwilligers, ouders én de 
(im)materiële steun van het Vereni-
gingsgebouw op volle toeren. Sinds 
begin september organiseren we 
elke woensdag- en zaterdagmiddag 
een activiteit en het doet ons erg 
veel deugd dat meer en meer kinde-
ren de weg naar het Ojé-lokaal we-
ten te vinden. 
De afgelopen weken hebben we 
heel diverse activiteiten onderno-
men variërend van speurtochten en 
vossenjachten tot bingomiddagen 

en disco’s. Ook de komende weken 
staat er nog heel veel leuks op het 
programma. We eindigen de maand 
met een grote mini-playbackshow 
op 25 november.
We gaan het in december qua pro-
gramma wat rustiger aan doen, 
maar we hopen vanaf januari weer 
elke week twee leuke activiteiten te 
organiseren. Wel willen we ouders 
vragen om gebruik te maken van 

de aanmeldformulieren die we elke 
maand uitbrengen, zodat wij als or-
ganisatie gerichter kunnen plannen 
en inkopen. 

KidsClub Overasselt draait op volle toeren
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De Meulen, zo als wij die noemden 
in mijn jeugd,  was een trekpleis-
ter voor jong en oud. Hij stond 
achter het molenaarshuis van de 
familie Thijssen aan de Hoogs-
traat net langs het huidige ker-
misterrein. De boeren kwamen 
met hun transportfiets of paard 
en wagen het koren brengen om 
het te laten malen. Als de molen 
gesloten was  en er niemand meer 
was kwam soms de jeugd uit de 
buurt er kattenkwaad uithalen. 
Dit kon alleen als de familie Th-
ijssen of de toenmalige  mulder 
Harrie Toonen weg waren. Wan-
neer de molen draaide was het 
voor ons kinderen verboden ge-
bied en alleen onder toezicht 
mocht je naar boven. Verschillen-
de keren ben ik daar geweest en 
keek dan mijn ogen uit hoe alles 
draaide en bewoog. Het was een 
genot om te kijken naar de tand-
wielen die in de  tandraden draai-
den en dit alles van hout. Dit was 
in mijn ogen een waar kunstwerk 
vooral als je bedenkt dat deze mo-
len al in  1736 was gebouwd door 
molenbouwer  G. Jacobs uit Geer-
truidenberg. Het was een molen 
van het type standerd wind mo-
len waardoor het hele spektakel 
binnenin,  alleen draaide op de 
wind.  Ik vond dit fascinerend om 
te zien. De molen is verplaatst 
naar Raamsdonkveer en vandaar 
in 1890 naar Overasselt gekomen. 
Vanaf 1929 is de familie De Kleijn 
eigenaar en door een huwelijk 
met een van de dochters werd la-
ter de heer H. Thijssen eigenaar.  
In de jaren vijftig is hij gestopt 
met het malen op wind en over-
gegaan naar elektrisch malen. 
Het karakteristieke uiterlijk van 
deze molen was in die tijd een 
blikvanger als je ons dorp bin-
nenkwam. De molen stond hoog 

op de molen berg en was aan de 
zijkanten rijk beschilderd,  verder 
had hij een fraaie originele rode 
bies op de gele kast. Vlak bij de 
uiteinde van de wieken hadden 
ze in de oorlog de Nederlandse 
vlag geschilderd. Naar het schijnt 
werden de wieken in een speciale 
stand gezet als waarschuwing bij 
razzia’s van de Duitsers. 
De molen heeft trouwe dienst 
gedaan tot de beginjaren vijftig, 
maar toen hij buiten gebruik was 
en er niet meer zo goed opgelet  
werd, was het een speelparadijs 
voor de jeugd van Overasselt. 
Ook begon Huub de zoon van 
Thijssen samen met mijn broer 
duiven te houden op de boven-
ste zolder. Zo werd er een dui-
venclubje opgericht maar dit was 
maar van korte duur. Toen ik een 
keer ‘s maandags op school kwam 
kreeg ik,  en verder alle leden van 
de duivenclub,  van Huub mijn 
handen vol gestopt met snoep. 
Hij had als penningmeester de 
druk niet kunnen weerstaan en 
al het clubgeld omgezet in snoep. 
Op de ingelaste vergadering was 
hij zich niet van schuld bewust, 
want volgens hem hadden wij 
het toch allemaal zelf opgegeten!  

Dit was het einde van ons clubje. 
Van al het kattenkwaad wat er 
uitgehaald werd herinner ik me 
nog het beste dat we de kippen 
van Huub Thijssen daar hebben 
leren vliegen. Dit was overigens 
geen groot succes. Theo Verheg-
gen heeft de molen nog jarenlang 
gebruikt voor opslag van zijn ver-
zameling ongebruikte oorlogsat-
tributen. Toen dit bekend werd 
bij de familie Thijssen dat er le-
vensgevaarlijke spullen lagen op-
geslagen, hebben ze de mijnen 
opruimingsdienst ingeseind en 
die hebben alles opgehaald. De 
molen was toen al in zo`n slech-
te staat dat het levensgevaarlijk 
was om hem te beklimmen. Het 
was te verwachten dat als er geen 
grote reparaties  zouden komen 
het einde nabij zou zijn. De mo-
len heeft er niet op kunnen wach-
ten en is in de nacht van 12 op 13 
november 1972 in een storm met 
orkaankracht met donderend 
geweld naar beneden gekomen. 
Tien jaar later hebben ze op de 
Oude Kleefsebaan een nieuwe 
standerdmolen gebouwd die in 
zijn uiterlijk een beetje lijkt op de 
oude Zeldenrust.

Theo Dinnissen

De oude Molen Zeldenrust 



Wij van de redactie vinden dat iedereen in het dorp gratis nieuws via de Dorpskrant moet 
kunnen lezen. Aanvankelijk was het plan om na 3 papieren uitgaven (huis-aan-huis bezorgd) 
over te gaan op alleen een digitale dorpskrant. Echter, we kregen van veel mensen de vraag 
om vooral het uitbrengen van de papieren krant voort te zetten. Vooral ouderen vinden het 
fi jn om “iets in handen” te hebben.  Dat begrijpen wij. En we willen ook aan die wens tege-
moet komen.  Daarom is er ook ruimte voor advertorials.  Maar dat is niet genoeg. Wanneer 
ook u vindt dat een papieren krant voor alle mensen in Overasselt belangrijk is, én u kunt 
het missen, steun ons dan met uw bijdrage. Sponsoring, crowdfunding, subsidie: het maakt 
niet uit hoe we het noemen. Maakt u a.u.b. uw bijdrage over naar: NL57RABO 0141302615 
tnv Stichting Overasselt Promotion/Dorpskrant.

Dorpskrant gratis?


