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Eigenlijk was er vooral be-
hoefte aan een Dorpska-
lender. Een overzicht 
waarop iedereen in 
Overasselt kan zien 
wat er wanneer in ons 
dorpje aan de Maas te 
beleven is. Een opvol-
ger dus van de “Bij Ons”. 

Die Dorpskalender is er 
gekomen en alle aange-
melde evenementen staan 
op www.overasselt.info. Als je 
dat ziet denk je: “Wow, wat een 
rijk dorp!”, want er gebeurt ont-
zettend veel. Dat kan ook haast 
niet anders wanneer je op 2700 
inwoners zo’n 75 clubjes of ver-
enigingen hebt.
Maar de initiatiefnemers van de 
Dorpskalender wilden nóg meer 
doen om de samenhang in Over-
asselt te verstevigen. Er moest 
een Dorpskrant komen! Gratis 
voor alle huishoudens. Niet om 
actueel nieuws te melden. Want 
als je maar 6 keer per jaar uitkomt 
en er 3 weken zitten tussen de 
“deadline” en het verschijnen van 
de krant, is het nieuws per defi-
nitie oud. Bovendien zijn er veel 
snellere middelen om aan nieuws 
te komen: kranten, internet, soci-
ale media. Dus wat dan wél?
Als je de jaargang nu op een rij 
legt, zie je dat de redactie haar 
koers nog zoekt. Maar langzaam 

w o r d t d u i d e l i j k 
dat we een podium willen bieden 
waarop mensen, clubjes en initi-
atieven uit ons dorp in de schijn-
werpers kunnen staan. Er gebeurt 
in Overasselt zó veel dat de moei-
te waard is om gekend te worden. 
Zowel in het nu als in de toekomst 
en het verleden. En als we met die 
Dorpskrant er aan kunnen bijdra-
gen dat die informatie met onze 
lezers gedeeld wordt, zijn wij al 
een heel eind tevreden. Weten 
wat er allemaal speelt kan bij-
dragen aan het gevoel dat je erbij 
hoort. Iedereen heeft een verhaal 
en vroeg of laat wordt er ook aan 
jouw deur geklopt om jouw ver-
haal te delen.
Naast die samenhang waar we 
aan willen bijdragen, willen we af 
en toe ook voor reuring zorgen: 

iets schrijven waarover wordt ge-
praat! En humor hoort daar na-

tuurlijk bij. Nepnieuws is ook 
niet meer weg te denken uit 
onze tijd dus daar doen we 
stevig aan mee, opdat u wél 
wakker blijft…
Kijkend naar de toekomst 
wil de redactie de lijnen, zo-
als die langzaam aan helder 
worden, voortzetten. En we 
hopen dat er meer mensen 

zullen zijn, die zich komen 
melden met een voor iedereen in-
teressant verhaal. Of mensen die 
zélf wat schrijven. 
Zorgen om lezenswaardige in-
houd te krijgen, hebben we niet. 
Wél is het iedere keer een hele 
toer om het nodige geld bijeen 
te sprokkelen. We rekenen er op 
dat we de kosten kunnen dek-
ken met advertenties. Maar dat 
lukt niet goed. We zijn dus heel 
erg blij met donaties van U! Er 
blijken na iedere uitgave Overas-
seltenaren te zijn, die de Dorps-
krant een warm hart toedragen 
en geld overmaken (zie elders in 
dit nummer). Misschien hoort u 
daar ook bij. Wij zijn daar in ieder 
geval erg blij mee. Zo houden we 
het simpel, hoeven we niet met 
abonnementen te werken en kan 
de krant gratis blijven. Een woord 
van dank ten slotte voor onze be-
zorgers. Dankzij hen  kunnen we 
huis-aan-huis bezorgen.
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Schoonheid zit natuurlijk voorname-
lijk van binnen, maar een gezonde 
geest woont in een gezond lichaam. 

Brigitte Demichelis is ruim een jaar 
geleden in Overasselt komen wonen 
en heeft hier aan de Kruisbergsestraat 
haar schoonheidssalon gevestigd. ‘Ik 
heb al acht jaar een passie voor mijn 
beroep  schoonheidsspecialiste; ik 
kan er nog steeds van genieten als ik 
zie dat iemands huid al na een paar 
bezoekjes aanmerkelijk verbeterd is. 
Daar doe ik het voor.’
‘Er zijn een paar zaken heel belangrijk 
bij een behandeling’, vertelt Brigitte, 
die niet om een praatje verlegen zit. 
‘Het verzorgende karakter, de juiste 
producten voor ieder huidtype en na-
tuurlijk de ontspanning die de behan-
deling brengt. Dat maakt de ervaring  
helemaal af.’

Op verzoek adviseert Brigitte over de 
producten van Nouvital waar zij mee 
werkt. ‘Ik heb bewust gekozen voor 
een kwalitatief goed en betaalbaar 
merk. Daarnaast lever ik producten die 
worden gemaakt door een oud-apo-
theker, waardoor ik voor 100 procent 
achter mijn producten sta.’
‘Een bezoek aan een schoonheidsspe-
cialiste is een luxe die je jezelf gunt’, 
stelt Brigitte. ‘Dan is het vanzelfspre-
kend dat iedere klant tevreden de deur 
uit gaat. Vaak sluiten we een behan-
deling af met een kopje koffie of thee. 

Gelukkig heb ik uitsluitend tevreden 
klanten die na iedere behandeling di-
rect weer een nieuwe afspraak maken. 
De mensen die hier komen zie ik ei-
genlijk altijd weer terug. Dat geeft veel 
voldoening.’ 
Met de drukke decembermaand biedt 
Brigitte u een speciale DALI-actie aan: 
Een luxe-behandeling voor een ken-
nismakingsbedrag van EUR. 37,50. 

Schoonheidssalon DALI
Brigitte Demichelis
Kruisbergsestraat 45
6611 AH Overasselt
Tel 06 12071415

FB: schoonheidssalon dali overasselt

DALI is geopend:
ma tm vr vanaf 9:00 tot 22:00 uur
za vanaf 9:00 tot 14:00 uur 

Advertorial

ONTSPANNEN DE KERST IN MET SCHOONHEIDSSALON DALI

Sinds mei van dit jaar organiseert 
de KidsClub Overasselt leuke ac-
tiviteiten voor kinderen van 2 tot 
12 jaar die in Overasselt en omge-
ving wonen. De eerste maanden 
van ons bestaan organiseerden we 
af en toe een activiteit, maar sinds 
september is het gelukt om iedere 
woensdag- en zaterdagmiddag een 
activiteit te organiseren. Onlangs 
hebben wij een enquête gehouden 
onder ouders en daaruit is naar vo-
ren gekomen dat, hoewel iedereen 
het hartstikke leuk vindt, twee keer 
KidsClub in de week wat te veel van 
het goede is. Zelf merken we dat als 
organisatie ook wel een beetje. We 
hebben daarom besloten om met 
ingang van 2018 de KidsClub op 
een andere manier te gaan runnen. 
Vanaf januari is de KidsClub om de 
week op woensdag- en zaterdagmid-
dag, in de oneven weken wel en in 

de even weken niet. We gaan in de 
KidsClub weken werken met the-
ma’s die zowel op woensdag als op 
zaterdag terugkomen. Wat we gaan 
doen verschilt per dag en per thema. 
Het doel is om per KidsClub-dag 
meerdere activiteitjes te organiseren 
zodat er voor een ieder wat wils is.  
Ook in 2018 willen wij geen deelna-
mekosten berekenen. We willen het 
voor iedereen toegankelijk houden, 
onafhankelijk van ieders budget. We 
vragen enkel om af en toe een dona-
tie in de spaarpot te gooien, zodat 
we ook grotere activiteiten kunnen 
blijven organiseren. Omdat wij zelf 
ook graag even bij willen komen van 
de drukke decembermaand starten 
we in week 3 (17 en 21 januari) met 
de vernieuwde KidsClub. We hopen 
iedereen dan weer te zien!

De KidsClub gaat veranderen 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 
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:  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

www.overasselt.info!
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 Streektaol

Deze krant wordt gedrukt door:Deze krant wordt vormgegeven door:
06 -12272705

INFO@BEELDSTAAL.EU GRAFISCH ONTWERP EN ADVIES

Als opvolging van de oproep 
van Tije Brattinga om ook 
aandacht te besteden aan ons 
Overasselts dialect volgt hier 
een klein verhaaltje dat mijn 
vader me ooit vertelde over 
een vos met vlooien. Maar 
eerst wil ik vaststellen dat er 
geen sprake is van een eendui-
dig Overasselts dialect. 

Er zijn kleine verschillen in de 
dialecten tussen de Overasseltse 
buurtschappen.  Zo zul je in het 
Worsums een neiging naar Heu-
men aantreff en en zul je daar 
geen “mijn” of “huis” horen maar 
“mien” of “huus” terwijl dat in het 
buurtschap Ewijk of Valendries, 
die naar het Wijchens neigen, wel 
het geval is. 
Daarnaast is het dialect ook aan 
verandering onderhevig. De ou-
deren zullen eerder in ongebruik 
geraakte woorden bezigen dan 
jongeren terwijl ze beide claimen 
Overaasels dialect te spreken.

In het Overaasels kun je woorden 
horen die op het eerste gehoor 
niet te herleiden zijn. 
Vaak moeten we verder terug in 
de tijd om te begrijpen waar zo’n 
woord vandaan komt.

Juks
Reinard waar un schon vuske mi 
un grote rooie pluzige stert. Un 
schik de die kel haj. Hij haj zat 
te ette en te drinke en hij zaat de 
godgansedag achter de derkes an.  
Op un dag kreeg ie laast van juks. 
Ut jukte de ut un liéve lust haj. En 
hoe det ie ok krabde, de juks die 
bleef. Tot det ie in de gaten kreeg 
det ie een hele vlooie kolonie te 
gást haj. Wat ie ok tege de bom 
an schoerde, mit zun tande biette 
of dur ut zánd hin rolde, ut hielp 
gen fl ikker. Mar unne vos zoi gen 
vos hiette as ie nie slim waar. Wat 
ie dee was een end van un huwke 
in de moel vatte, net as un sjeks-
ke, en toen liep ie heel traog ach-
ter uut ut waoter in. Mit de kont 

ut urst. De vlooie die, zo kunde be-
griepe, nie nat won worre vluchte 
van het waoter weg, noar bove. 
Ondertusse liep de vos steeds 
wiejer achteruut. Net zo lang tot 
det alleen nog mar ut stukske 
boven ut waoter uut stekte, woar 
mittertied alle vlooien hin ge-
vlucht ware. Ut innige det de vos 
nog mos doen was het huwke los 
laote en hij was van zien vlooie 
verlost. En zo dinnie dè.

Er zijn geen regels of conventies 
voor  uitspraak of schrijfwijze.  
Hoe schrijft u in het Overasselts? 
Stuur een kort verhaaltje in het 
Overasselts naar 
redactie@overasselt.info. 

Nederlands Overaasels Afk omst
Vrouw Frommes Vrouwmens
Vrouwen Frollie Vrouwlui
Meisje Derke Deerne
Man Kel Kerel
Vaak Duk Dikwijls
Uiteindelijk Ingselen Eensgelijk (?)
Vaatdoek Schottelslet Laagste rang in de orde der poetsdoeken
Friemelen Mojikken Moeilijk doen (?)

Juks Jeuk
Schoeren Schuren
Bom Boom (mv Bum)
Huwke Houtje
Moel Muil
Sjekske Shaggie
Wiejer Verder
Stukske Stokje of Stukje
Mittertied Ondertussen
Dinnie dè Deed hij dat

www.overasselt.info!
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Sinds begin 2011 kun je voor alle 
reparaties, controles en advies met 
betrekking tot je auto terecht op de 
Schoonenburgseweg 9. Daar is het 
hypermoderne autobedrijf van va-
der en zoons Van der Vaart geves-
tigd. Een autobedrijf dat zo’n beetje 
uit zijn voegen barst van de service 
die er geboden wordt.

Een haal- en brengservice voor de 
gevallen dat je auto niet meer start, 
een uitlijnservice, een camperservice 
waarbij je mobiele huis op vele pun-
ten wordt nagekeken en, het meest in 
het oog springend, een bandenservice 
waar je voor slechts EUR. 70,00 per 
jaar je zomer of winterbanden kunt la-
ten wisselen op een moment dat het 
jou uitkomt (waarbij direct je remblok-
ken etc. meteen even nagekeken wor-
den) en de banden in bewaring kunt 

geven; het zijn slechts enkele voor-
beelden van de service die autobedrijf 
Van der Vaart hun klanten biedt. 
De waardering voor die service blijkt 
uit de online klantenbeoordelingen die 
het bedrijf kan overleggen. Rapportcij-
fers lager dan een acht komen niet op 
de lijst voor. ‘Daar zijn we enorm trots 
op’, zegt vader Paul van der Vaart. ‘Het 
is de waardering van onze klanten die 
voor ons telt.’  Vader runt het familiebe-
drijf samen met zijn twee zoons. Senior 
houdt zich bezig met de in- en verkoop 
van auto’s , Nico en Paul junior, runnen 
de werkplaats. ‘Gezamenlijk hebben 

Nico en Paul meer dan 70 certifi caten 
en diploma’s’, vertelt Paul Sr trots. ‘Er 
is bijzonder weinig dat ze niet weten 
over auto’s.’ Lastig is het niet, samen 
werken met zijn zoons. ‘Het voelt heel 
natuurlijk. Er is een wederzijds vertrou-
wen. Nu het drukker wordt ondersteun 
ik de jongens wat meer met het opne-
men van de telefoon zodat de jongens 
door kunnen werken. Zij bellen klanten 
op vaste momenten op de dag terug. 
Op die manier hoeven we nog geen 
personeel aan te nemen en kunnen we 
onze kwaliteit waarborgen. Nieuw is 
het kentekenloket dat in de showroom 
van het autobedrijf te vinden is. ‘Alles 
met een motor en een kenteken kan 
hier worden overgeschreven. Snel en 
effi ciënt. Niet alleen voor onze klanten, 
maar voor alle inwoners van Overas-
selt. Wij zien de dorpsbewoners graag 
verschijnen’, besluit Van der Vaart.

Advertorial

AUTOBEDRIJF VAN DER VAART HOUDT JE MOBIEL

Vorige keer stond hier een foto van 4 kindjes bij een legervoertuig 
met onze vraag of iemand wat meer kon vertellen over wie die kindjes 
waren. Helaas weten we dat nu nog niet. Wél heeft de eigenaar van de 
foto, Henk van Lin, nog wat informatie gegeven. De foto maakt deel 
uit van een serie foto’s die aan zijn moeder gestuurd is en die gemaakt 
zijn door Canadese militairen eind 1944 tot voorjaar 1945. De foto was 
genomen aan de Hoogstraat vanaf wat nu het marktplein is. Op de 
achtergrond zien we dan het huis van Th. Derks, nu bewoond door 
van Teeseling. Bijgaande foto komt ook uit die serie. We zien de kerk 
vanaf de plek waar nu de Monseigneur van de Burgtstraat is. Dat was 
toen nog weiland en kennelijk stond het blank en lag er ijs.  Wie hier 
wat over kan vertellen, kan schrijven naar  redactie@overasselt.info.

Oude foto’sOude foto’s
Steun de Dorpskrant
We hopen deze Dorpskrant met 
plezier bij u te brengen. Maar dat 
kan niet voor niets. Dat wil zeg-
gen: voor u is de krant gratis. 
Als u het kunt missen én u vindt 
het fi jn om de krant te blijven 
ontvangen: steun ons dan met uw 
bijdrage op banknummer 
NL57RABO 0141302615. 

Dan ontvangt u de Dorpskrant 
Overasselt ook digitaal. Bo-
vendien krijgt u dan een mail-
bericht als er een keer iets te 
melden is dat actueel is. Inmid-
dels hebben ruim 400 mensen 
hun mailadres al gestuurd. 
U kunt het toezenden naar  

redactie@overasselt.info
Zet erbij: Dorpskrant Overasselt.

  Stuur ons je mailadres! 

www.overasselt.info!
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De exploitatie van de Sporthal 
Overasselt draait nog rode cij-
fers, maar de verkoop van uren 
stijgt al een paar jaar gestaag.

Toch is er een reële mogelijkheid 
dat de sporthal op slot gaat als er 
niet geïnvesteerd wordt in een 
verduurzaming van de hal. Wij 
spraken met Ferdinand van Wijk, 
voorzitter van het stichtingsbe-
stuur Sporthal Overasselt.

DKO: Meneer Van Wijk, u bent 
gepokt en gemazeld in de lo-
kale politiek (18 jaar gemeen-
teraadslid namens het CDA, 
red), hoe voelt het om na het 
verlaten van de politieke arena 
nog met een flink hoofdpijn-
dossier aan de slag te zijn?
Ferdinand van Wijk:  ‘Het is een 
uitdaging. Een boeiende uitda-
ging. We, ik doe dit samen met 
Piet Marechal, Gerard Duijghui-
zen en Kristian Duijghuizen, zijn 
aangezocht vanuit de gemeente 
om deze handschoen op te pak-
ken. Sinds kort is ook Desiree 
Verkaaik als bestuurslid aange-
schoven. De organisatie van de 
Sporthal is de laatste jaren sterk 
verbeterd. 
De Sporthal schrijft al vanaf 
het begin rode cijfers. U heeft 
er bij uw aantreden voor geko-
zen om er naar te streven de 
Sporthal onafhankelijk te ma-
ken van een gemeentelijk ex-
ploitatiesubsidie. Hebt u uzelf 
daarmee niet gigantisch in uw 
vingers gesneden?
 ‘Nee, dat vind ik niet. We willen 
deze sporthal runnen op basis 
van een uitdaging. Met een ex-
ploitatiesubsidie is de uitdaging 
weg en stellen we ons bovendien 
heel afhankelijk op ten opzichte 
van de op dat moment waaiende 
politieke wind. Als je dit jaar een 
subsidie ontvangt, wil dat niet 

zeggen dat je die volgend jaar ook 
nog krijgt. Zo werkt de politiek. 

Hoe belangrijk is de sporthal 
voor Overasselt?
‘Het feit dat een dorp van deze 
omvang over een faciliteit als een 
eigen sporthal kan beschikken 
is natuurlijk al ongekend. Het is 
goed voor Overasseltse Boys, voor 
ONA, en voor alle andere sport-
verenigingen, maar ook voor de 
basisscholen in Overasselt en 
Nederasselt. Die zouden norma-
liter een kleine gymzaal tot hun 
beschikking hebben en kunnen 
nu terecht in een grote sporthal 
met vele malen meer faciliteiten. 
Waar moeten die kinderen straks 
gaan sporten als de sporthal ver-
dwijnt? 

U heeft een oplossing om de 
sporthal te behouden, maar 
dat vraagt om een flinke inves-
tering van de gemeente, cor-
rect?
‘Absoluut. Wij denken dat, als 
wij meer gebruik kunnen maken 
van duurzame energie, dat onze 
stroomkosten met de helft zul-
len afnemen. Dat zou ons in staat 
stellen om een gezonde exploita-
tie te draaien. Met zonnepanelen 
en LED verlichting zouden wij uit 
de problemen kunnen komen. De 
gemeenteraad heeft onlangs het 
college van B&W  de opdracht ge-
geven om dat verder te onderzoe-
ken. Nu is het alleen maar hopen 
dat er spoedig actie wordt onder-
nomen. 

Want anders is het einde oefe-
ning?
‘Zonder energiemaatregelen  
kunnen we het financieel niet 
redden, er is dan geen alternatief. 
De gemeente heeft de afgelopen 
jaren links en rechts wat gaten ge-
dicht in het kader van de afspraak 
over groot onderhoud, dat zal de 
gemeente wel blijven doen, maar 
dat is onvoldoende. Als deze in-
vestering in energiemaatregelen 
nu niet doorgaat, kunnen we dat 
dossier niet afsluiten en kunnen 
we niet de markt op om nieuwe 
klanten (sportverenigingen, maar 
ook beursorganisatoren, red) te 
werven. En die klanten zijn er! 
Kijk alleen naar het concert dat 
de Koninklijke Luchtmacht bij 
ons georganiseerd heeft.’

‘Daarnaast hebben wij een Raad 
van Toezicht die op een gegeven 
moment ook kan zeggen: “Jon-
gens tot hier en niet verder, dit 
is financieel niet meer te verant-
woorden”. Onze Raad van Toe-
zicht bestaat uit een accountant, 
een advocaat/curator en een di-
recteur van een grote onderne-
ming. Die laten ons echt niet weg 
komen met onbetaalde facturen 
of belastingen.’

Wat kunnen wij, Overassel-
tenaren, doen?
‘Kom sporten. Vooral overdag. 
Ik vind het jammer dat niet alle 
sportactiviteiten in het dorp in 
de Sporthal plaatsvinden, maar 
deels in het Verenigingsgebouw 
gehouden worden, terwijl er een 
paar honderd meter verderop een 
prachtige Sporthal ligt. De faci-
liteiten in de hal worden steeds 
beter. Er is een koffie hoekje gere-
aliseerd en als de verbouwing van 
de kantine van Overasseltse Boys 
klaar is, is het daarin na het spor-
ten aangenaam vertoeven.’ 

‘Sporthal Overasselt kan zonder zon echt verdwijnen’

Foto: Mario Schoenmakers

www.overasselt.info!
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Bennies Vishandel is al vele jaren 
een graag geziene gast in Overas-
selt. De sympathieke vishandelaar 
uit Ede heeft eigenhandig voor een 
dorpstraditie gezorgd: Vrijdag Vis-
dag

‘Dit is het zestiende jaar dat ik hier 
sta’, realiseert Bennie zich tijdens het 
gesprek. ‘Je houdt het ergens niet 
zo lang vol als je het niet naar je zin 
hebt.’ Bennie Fieret is inmiddels al 27 
jaar bezeten van vis. Elf jaar werkte hij 
in loondienst en ondertussen trekt hij 
al zestien jaar door het land met zijn 
producten. ‘Een uit de hand gelopen 
hobby’, zegt Bennie zelf. ‘Ik heb nooit 
iets anders gedaan en het bevalt me 
prima. Dat moet ook wel anders houd 
je dit ritme niet vol. Het zijn lange da-
gen die je maakt.’ Continuïteit is een 
van de sterke punten van het bedrijf. 

‘Continuïteit in kwaliteit, maar ook in 
personeel is belangrijk’, zegt Bennie. 
‘Klanten willen graag dezelfde gezich-
ten zien dus werken we met vaste me-
dewerkers. Andersom is 95% van mijn 
klanten in Overasselt een vaste klant 
die elke week terug komt. Die mensen 
hebben een verwachting van onze pro-
ducten en service. Daar willen wij keer 
op keer aan voldoen.’ Voor vragen naar 
specifieke of speciale producten draait 
Bennie zijn hand niet om.  ‘Als klanten 
speciale wensen hebben kunnen ze 
het aangeven. Ik kan alles bestellen.’ 
Zestien jaar Bennies Vishandel in Over-
asselt heeft geresulteerd in de traditie 
‘Vrijdag Visdag’. Bennie is er trots op. 

‘Het is mooi om te zien dat Overasselt 
ons zo massaal weet te vinden. Ik heb 
het hier ook oprecht naar mijn zin. Het 
is een mooie plek in een mooi dorp. Ik 
heb ook weleens plekken opgezegd, 
omdat ik merkte dat ik er met tegen-
zin heen reed. Dat is hier in Overasselt 
zeker niet het geval. Ik ga hier voor-
lopig nog niet weg.’ Het liefst is Ben-
nie 52 weken per jaar op zijn locaties. 
‘Zolang ik niet op vakantie hoef, zal ik 
niet gaan’, lacht Bennie. Er zijn maar 
weinig omstandigheden die Bennie op 
vrijdag uit Overasselt kunnen houden. 
‘Als het sneeuwt of hard vriest ga ik de 
weg niet op.’ Ook temperaturen van 
boven de dertig graden zijn een reden 
om een weekje over te slaan. ‘Dat is 
niet uit te houden. Het moet wel leuk 
blijven, toch?’ Bennies Vishandel is 
elke vrijdag tussen 15.00 uur en 18.00 
uur te vinden op het dorpsplein. Sinds 
enige tijd is Bennie ook op woensdag-
ochtend tussen 10.00 uur en 13.00 uur 
aanwezig in Overasselt.

Advertorial

VRIJDAG VISDAG

Dit mag je niet missen! Op 1 ja-
nuari 2018 om 14.00 uur gaat het 
gebeuren! Nieuwjaarsduik aan 
D’n Tempel in Overasselt. Aange-
zien dit alweer de 4de editie wordt 
van deze jaarlijkse afkoeling en 
het een traditie aan het worden 
is, heeft de organisatie 2 zéééér 
speciale gasten uitgenodigd om 
de sprong te wagen: Prins Patrick 
d’n Urste van De Strandjutters en 
Prins John d’n Urste van Krek Zo 
Mot Ut! Wij hopen dat zij met een 
zo groot mogelijk ‘gevolg’ van bei-
de verenigingen aanwezig zijn om 
zo het jaar carnaval-gender-neu-
traal te openen. Na de verfrissing 
staat er uiteraard voor iedereen 
een borreltje klaar. Bij Bart aan de 
dijk kan genoten worden van lek-
kere glühwein, koffie of thee. 
Tot 1 januari 2018. Komt allen!

De rode draad in deze dorpskrant is 
terugblikken. Terugblikken naar het 
afgelopen jaar, mijn en ons eerste 
jaar in Overasselt. Terugblikkend 
is het eerste dat bij me opkomt het 
warme gevoel dat ik bij het dorp 
kreeg, toen ik vorige december van-
uit het zuiden naar Overasselt reed 
en verwelkomd werd door een rij 
kerstbomen met verlichting op de 
Hoogstraat.
Wat volgde was een jaar van eer-
ste keren. Eerste keren zijn leuk, 
omdat je er zonder een al te helder 
beeld gebaseerd op eerdere erva-
ringen in gaat en je daardoor niet 
precies weet wat je kunt verwach-
ten. Vooral de kinderen hebben veel 
eerste keren gehad dit jaar. Eerste 
carnavalsoptocht, eerste carnavals 

kindermiddag, eerste dagje naar de 
basisschool (oudste), weliswaar 
niet in Overasselt, maar toch, eerste 
dagje Peutergroep (jongste), eerste 
keer Kleuter Ojo (oudste) en meest 
recentelijk nog, de eerste keer de 
intocht van Sinterklaas meemaken. 
In Duitsland, waar wij voorheen 
woonden, vieren ze dat niet echt. 
Het was magisch en wat wederom 
opviel was de gemeenschapszin 
in het dorp. Iedereen was erbij en 
wilde het meemaken. 
Voor mij komen er nog een aantal 
eerste keren aan. Vorig jaar door 
alle verhuisstress compleet de 
kerstbingo en de Overasseltse Kwis 
gemist. Het wordt een mooie afslui-
ting van een al met al mooi jaar. 
Fijne feestdagen!

TERUGBLIKKEN 
V A N  B R U N S C H O T  B U R G E R T  I N Genderneutraal  

de Maos ien!

www.overasselt.info!
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Drie meter diep en nog steeds Overasselt
Achter de Buurderij gaat ge-
bouwd worden. Bedrijven, wo-
ningen en winkels. Omdat al 
bekend was dat deze plek van 
hoge archeologische waarde 
is, zijn er in 2012 al proefsleu-
ven gegraven. 

En die toonden inderdaad aan dat 
al ruim vóór het begin van onze 
jaartelling hier mensen hebben 
gewoond. Dus: daar willen we 
meer van weten! De gemeente 
Heumen heeft dan ook bureau 
RAAP gevraagd om uitgebreid on-
derzoek te doen. Kost het nodige 
maar niets doen: dat verbiedt de 
Wet. In November is 7 dagen ge-
graven: fase 1.  Fase 2 komt nog: in 
april (en dan op en achter de plek 
waar de winkels aan de Schoo-
nenburgseweg komen).
Wat zijn we van die 7 dagen van 
fase 1 nu wijzer geworden? Om 
die vraag écht goed te kunnen 
beantwoorden is er nog veel bu-
reauwerk nodig. Dus we moeten 
het nu even doen met de grote 
lijnen.

We weten nu zeker dat er, paral-
lel aan de huidige Maas een geul 
heeft gelopen. Als je 3 meter diep 

graaft, kom je de bedding tegen 
in de vorm van heel dichte, vette 
grijze klei. Die geul stroomde dus 
van oost naar west en had links 
en rechts een soort natuurlijke 
dijken: oeverwallen of rivierdui-
nen. En juist op de zuidelijke oe-
ver zijn veel sporen van bewoning 
aangetroffen. Een honderd meter 
achter de firma Wagenberg heb-
ben één of meer nederzettingen 
gestaan. Er zijn daar ovenkuilen 
gevonden, een waterput met res-
ten van vlechtwerkbeschoeiing, 
paalkuilen en vage sporen van 
bebouwing. De mensen woon-
den daar waarschijnlijk maar een 
paar jaar: steeds als hun akkers 
uitgeput waren verhuisden ze 
weer naar een stukje verder. Aan 
bemesting werd niet veel gedaan. 
Daar legden ze dan nieuwe akkers 
aan. Afval vanuit de nederzetting 
werd in de geul gegooid: er zijn 
dan ook veel scherven aange-
troffen, waarschijnlijk van kapot 
aardewerk. Duidelijk is dat de 
Romeinen hier ook zijn geweest. 
We wisten al dat er in de Overas-
seltse Vennen een Romeinse Villa 
heeft gestaan en weten nu dat die 
Romeinen hier wel op meer plek-
ken hun boerderijen en stallen 

hebben gehad. Twee vondsten 
zijn bijzonder! Eén heel oude uit 
de late Steentijd van misschien 
wel 5000 jaar oud: een soort mes 
van vuursteen, nog vlijmscherp, 
waarschijnlijk gebruikt om te 
schrapen en te snijden.

De tweede vondst was heel jong: 
ongeveer 20 jaar oud. Dat was een 
geheel verbogen lepeltje uit een 
zogenaamd geboortebestek met 
daarop de naam Jim gegraveerd. 
En inmiddels is de eigenaar daar-
van boven water gekomen. Het 
land was voorheen van de familie 
Derks, inmiddels verhuisd naar 
de Kasteelsestraat waar een nieuw 
bedrijf is gebouwd toen hun oude 
huis, de Lage Hof tot Museum is 
omgebouwd. Bij de geboorte van 
zoon Jim werd hem dit gereed-
schap voor het leven meegege-
ven. Zijn ouders konden de ove-
rige onderdelen nog tevoorschijn 
halen (zie foto’s).
   
In april van het volgend jaar is het 
rapport van fase 1 klaar en wordt 
er dus op nog grotere schaal op-
nieuw gegraven. We zullen u daar 
dan wat uitgebreider verslag van 
doen.

www.overasselt.info!
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Sinds 2,5 jaar woon ik met heel 
veel plezier bij de kern van 
Overasselt. Ik geniet dagelijks 
van mijn ommetje met de hond 
langs het watertje achter ons 
huis. 

Het watertje loopt van de Valks-
traat naar de Garstkampsestraat 
en gaat dan verder langs de 
Laagstraat. Ik zie daar veel mooie 
bloemen, waterhoentjes, visjes, 
salamanders en vorig jaar een 
IJsvogel! Vandaag had ik een af-
spraakje, met Erik de Klein, van 
Waterschap Rivierenland. Ik had  
namelijk een vraag gesteld over 
het maaien langs dat watertje: 
waarom worden de kanten zo ge-
nadeloos kaal gemaaid, terwijl ik 
daar al die leuke dieren zie schui-
len. Hij wilde daar graag even uit-
gebreid over komen vertellen.
Dit water moet altijd voldoende 
open zijn, omdat het een belang-
rijke schakel is in het water net-
werk van onze omgeving. Het 
voert (vooral) overtollig kwelwa-

ter weg dat vanuit de Maas onder 
de dijken sijpelt. Dit water vult 
eerst De Zomp en daarna gaat het 
met duikers onder de Valkstraat 
door en komt in onze sloot. Dit 
heb ik goed kunnen merken toen 
de stuw kapot was en de Maas 
ettelijke meters was gezakt: het 
water bij de Zomp stond zeker 
1 meter lager en ook ons slootje 
was flink naar beneden gezakt. 
Vervolgens vertelde Erik de Klein 
dat dit watertje er in zijn huidige 

vorm pas een jaar of 3 ligt. Dat 
betekent dat op de uitgegraven 
kanten allerlei zaad sluimert en 
dat gaat nu ontkiemen. Op zich 
fijn als het bloemen en grassen 
zijn, maar ook de wilg en de iep 
zitten er tussen en die vormen al 
gauw flinke struiken. Als je daar 
niets aan doet gaan dergelijke 
wilde groeiers overheersen en die 
moeten  later tegen flinke kosten 
weer weg gehaald worden om de 
doorstroming te garanderen.

Het goede nieuws is dat hij in-
schatte dat dit risico nu wel vol-
doende is weggenomen, zodat 
er vanaf volgend jaar steeds een 
derde deel kan worden gemaaid. 
Dan ziet het er al gauw een stuk 
natuurlijker uit en die vogels en 
andere beestjes komen gauw ge-
noeg weer terug. Ik verheug mij 
daar vast op en ik vind het mooi 
als natuur- en waterbeheer sa-
men kunnen gaan.

Annette Mengde

Natuur en water aan de Garstkampsestraat

Het zat de initiatiefnemers van het 
filmcafé écht mee toen ze eraan 
begonnen. In het Verenigingsge-
bouw kregen ze alle hulp die ze 
nodig hadden. Een gulle sponsor 
zorgde voor een prima beamer die 
nog jaren meekan en ook stoelen 
en filmdoek konden geleend wor-
den van het onfortuinlijke filmcafé 
Grave: na de brand in het Palazzo 
zitten ze aan de overkant van de 
Maas nog steeds zonder bioscoop. 
Tóch was het spannend: zouden er 
wel genoeg mensen komen om uit 
de kosten te raken….?  Na een jaar 
kennen we het antwoord: ja!! Film-
café Overasselt is een blijvertje! Er 
zijn kinderfilms geweest, prachtige 

romantische drama’s, avonturen-
films en twee themafilms: één over 
motoren en eentje over de “buiten-
kampers” in het Indonesië nét na de 
onafhankelijkheid daar. Deze films 

zijn allemaal goed bezocht geweest!
Voor menig Overasseltenaar be-
tekent het dan ook een gezellig 
avondje uit: meestal op donderdag 
maar soms ook op zaterdag. Ook 
de komende films zijn weer voor 
een breed publiek toegankelijk: in 
de kerstvakantie de leuke kinder-
film Brammetje Baas (voor de hele 
familie, 4 januari om 14.00 uur) en 
ook op 4 januari, maar dan om 20.15 
uur het muziekdrama Whiplash. Op 
1 februari wordt het romantisch 
drama “The light between Oceans” 
vertoond: ontroerend en spannend 
tegelijk. Kijk voor meer informatie 
en de Overasseltse filmagenda op 
www.filmcafeoverasselt.nl.

Filmcafé Overasselt een doorslaand succes!

FILM
CAFÉ
OVERASSELT

www.overasselt.info!
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Het St. Antonius Abt gilde van 
Overasselt ging rond 1970 ter 
ziele. De voortzetting van het 
oude gilde in een nieuw jasje 
komt dichterbij. Een 20-tal 
mannen – en vrouwen – heeft 
al belangstelling getoond.

Over de geschiedenis van het 
Overasseltse gilde is in de afgelo-
pen jaren veel informatie verza-
meld. Nu is het tijd om te zien of 
heroprichting mogelijk is. Er zijn 
gesprekken gevoerd met allerlei 
personen en instanties zoals de 
St. Antonius Abt parochie, de ge-
meente, oud-leden van het gilde 
en andere belangstellenden.

De traditie
Het oude gilde had een nauwe 
band met de kerk en de overheid. 
Het jaarfeest van de patroonhei-
lige St. Antonius Abt op 17 januari 
was een ijkpunt; bij het inhalen 
van een nieuwe pastoor of burge-
meester trad het gilde aan. En het 
koning schieten is een overblijf-
sel uit de tijd dat de schutters als 
buurtwachters, ‘De Nachtwacht’, 
optraden.

Mannen én vrouwen
Omwille van de duurzaamheid 
moet het nieuwe gilde moderner 
worden. De traditionele Broe-
derschap stond alleen open voor 
mannen. In het nieuwe gilde zal 
ook plaats zijn voor vrouwen.
De belangrijkste bestaansreden 
van de oude gildes was de onder-
linge solidariteit. Het gilde hielp 
zijn leden wanneer ze door ziekte 
of ouderdom niet konden wer-
ken. Ook regelde het vaak de be-
grafenis van zijn leden en onder-
steunde hun gezin.
Dat kan ook in onze tijd van ‘ie-
der voor zich en God voor ons al-
len’ weer een reden zijn om zich 
te verenigen.

Uitgangspunt van de initiatief-
nemers: de leden van het nieuwe 
gilde bepalen de uitgangspunten 
van hun vereniging.

Belangstelling
Er is belangstelling gebleken voor 
een nieuw gilde.  Op de lijst staan 
nu al zo’n 20 namen waaronder 
3 oud-leden en 2 dames. Nieuwe 
aspirant-leden kunnen zich nog 
aanmelden om verder mee te pra-
ten over de opzet van de vereni-
ging.

Gildezilver en vaandel
Een deel van het gildezilver is ge-
lukkig teruggevonden bij de kerk 
en de gemeente. Het oude vaan-
del is jammer genoeg verloren ge-
gaan.

Hoe nu verder?
De komende weken is er nog tijd 
voor belangstellen om zich te 
melden bij Jacqueline Remmers-
Nicolasen (06 – 52 73 73 21), Jan 
van Dreumel (024 – 622 17 95) of 
museumdelagehof@gmail.com. 
Daarna volgt een bijeenkomst op 
15 december om 20 uur in De Lage 
Hof, Kasteelsestraat 5, Overas-
selt, met aspirant-leden en initia-
tiefnemers. Dan zullen afspraken 
worden gemaakt over de noodza-
kelijke stappen voor een eventu-
ele heroprichting en de opzet van 
het nieuwe gilde.

Vrijheid; gelijkheid; broederschap

Het verloren gegane vaandel
1 januari … 20.00 uur … tijd om de 
beentjes omhoog te doen. Wat een 
drukke periode hebben we achter 
de rug. Sinterklaas, verjaardag, 
Overasseltse Quiz, Kerstborrel 
van het werk, kerstmarkt Overas-
selt, Kerstdagen, Oud en Nieuw. 
Tijd om eens lekker in de bank te 
gaan hangen.  

Of toch niet …?!? 
Nee natuurlijk niet!!!

Ik trek nog even door op 1 januari 
! je kunt me dan vinden in het Ver-
enigingsgebouw waar al ruim tien 
jaar het Poejersuukerbal plaats-
vindt, georganiseerd door de Poe-
jersuukerband. Wat een feest! 
Een avond voor jong en oud uit 
heel Overasselt en omstreken. 
Een avond waarin alles kan!  Waar 
je geweldige kledingcreaties van 
de band voorbij ziet komen, maar 
ook mooie liedjes waar je heerlijk 
van kunt genieten! Muziek waarbij 
de voetjes heerlijk van de vloer 
gaan.  

Het thema van dit jaar is mij al 
ingefl uisterd: Kermis! Dat wordt 
knallen! 

Weet je wat ook handig is? Je ziet 
het halve dorp op die avond en 
dus ben je niet de hele week erna 
nog handjes aan het schudden om 
iedereen een gezond, gelukkig en 
voorspoedig nieuwjaar te wensen.  
Dus... ik ben van de partij op 
1 januari. Jullie ook?  

1 januari … 20.00 uur … tijd om de 
beentjes omhoog te doen. Wat een 
drukke periode hebben we achter 

Poejersuukerbal

www.overasselt.info!
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Tot nu toe was daar geen 
geld voor, maar omdat 
met name de vrijwillig-
sters onder aanvoering 
van Riet Dinnissen het 
afgelopen zomerseizoen 
de horeca tot een succes 
hebben weten te ma-
ken, zijn er nu weer vol-
doende middelen voor 
de bouwploeg van Toon 
den Brok om deze win-
ter in elk geval het karn-
huis te realiseren. Het 
ontwerp is gemaakt naar 
het enige nog bestaande 
Karnhuis in Overasselt 

bij het Duifhuis van Bert 
Angenendt. Het ligt in 
de bedoeling om vol-
gend jaar met de smede-
rij te beginnen, zodat in 
2019 het museum einde-
lijk af zou kunnen zijn. 
Dat kan alleen als het 
museum kan blijven re-
kenen op de inzet van de 
huidige en hopelijk ook 
van nieuwe vrijwilligers 
die zich geroepen voelen 
om zich in de horeca, de 
moestuin of bij het on-
derhoud en de nieuw-
bouw nuttig te maken.

Museum De Lage Hof bouwt verder 

De Zon is een begrip in Overasselt, 
maar heeft meer te bieden dan je 
wellicht op het eerste gezicht zou 
denken. Dorpskrant Overasselt 
schoof aan bij eigenaar Ronald Jan-
sen voor een goed gesprek over het 
enige echte café van Overasselt. 

‘Sinds de verbouwing in april zijn de 
openingstijden verruimd’, opent Jan-
sen enthousiast. ‘We zijn voortaan da-
gelijks, met uitzondering van de dins-
dag geopend vanaf 11.00u’. Het maakt 
Eetcafé De Zon ook voor de lunchende 
bezoeker een interessante hotspot in 
het dorp. De lunchkaart is namelijk uit-
gebreid te noemen. Pistoletjes, eierge-
rechten, tosti’s en salades zijn rondom 
de lunch vers te bestellen in het eetca-
fé. ‘We hebben er bewust voor gekozen 
om weer een lunch te gaan serveren’, 
zegt de eigenaar. Voor een zakelijke 

bespreking onder het genot van een 
lekker lunchgerecht of gewoon een 
lekker broodje delen met je kinderen 
kun je in De Zon prima terecht.  Min-
stens zo lekker als de lunchkaart oogt 
de dinerkaart. Het vernieuwde restau-
rant-gedeelte van De Zon spreekt al tot 
de verbeelding, maar met de kaart in 
de hand krijg je spontaan trek. ‘Het zijn 
geen ‘moeilijk gedoe’ gerechten, maar 
we slagen er iedere keer weer in om 
de verwachtingen van onze gasten te 
overtreffen’, zegt Jansen trots. ‘Daar 
doen we het natuurlijk voor.’ Jansen 
hoopt dat zijn lunch- en dinerkaart de 

komende periode meer mensen naar 
De Zon gaat trekken. ‘Mensen in het 
dorp kennen ons vooral van de kroeg, 
die in het weekend lekker vol zit, en 
de feesten in de zalen, maar wij heb-
ben zo veel meer te bieden. Ik nodig 
iedereen uit om eens te komen eten.’ 
Sprekend over het zalengedeelte van 
de horecaonderneming blijkt de diver-
siteit van Jansen, die ooit tijdens het 
wandelen van de vierdaagse besloot 
dat dit de gelegenheid was die hij uit 
wilde baten: ‘We draaien onze hand 
niet om voor last minute boekingen. 
Vaak kiezen ze voor ons vanwege de 
volledige en uitgebreide cateringmo-
gelijkheden die wij bieden. Lekker eten 
speelt meer en meer de hoofdrol in 
onze onderneming. Eetcafé De Zon is 
dagelijks met uitzondering van dinsdag 
geopend vanaf 11.00 uur en gelegen 
aan de Hoogstraat 56 in Overasselt.

Advertorial

DE VELE GEZICHTEN VAN EETCAFÉ DE ZON

Onder leiding van de nieuwe voorzitter Fons 
Gijsbers, die per 1 november interim voorzitter 
Leidy van der Aalst is opgevolgd, kan het agra-
risch museum De Lage Hof eindelijk verder 
met de bouw van twee nog ontbrekende bijge-
bouwen. 

Als je in december door ons dorp komt rijden
En  je ziet al die kerstbomen staan
Moet  je hart toch spontaan verblijden
Vooral met al die lichtjes aan.

Het betekent door al die bomen
Dat het  Kerstfeest eraan zit te komen
Het feest van zoete herinneringen
En het samen eten en drinken van lekkere dingen.

Oh ja, een  wens die bestaat al eeuwen
Het zou nog mooier zijn als het gaat  sneeuwen
Maar ik vind het zo al mooi en fijn
En weet dat er vele dorpen jaloers op zijn.

Dus al is er tegenwind of regen
Dit mooie plaatje blijft voor ons dorp een zegen.
Hopelijk maken deze verlichte kerstbomen
dat we als mens dichter bij elkaar zullen komen.

Th. Dinnissen

Kerstmis in Overasselt

www.overasselt.info!
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In Overasselt lopen verschil-
lende mooie wandelroutes. 
Sinds enkele jaren is het aan-
tal zelfs uitgebreid met zoge-
naamde boerenstruinpaden, 
die door de akkers en velden 
van Overasselt leiden. 

Ondanks dat u wellicht al eens 
zo’n route hebt gelopen, blijft het 
aantal wandelaars achter op de 
doelstelling die de initiatiefne-
mers voor ogen hadden. De fi nan-
ciers van de struinroutes hebben 
hierover, tijdens een inloopavond 
eerder dit jaar, kritische vragen 
gesteld. In antwoord daarop is 
een ongewone weg bewandeld en 
heeft men adviesbureau Hasko-
ning ingeroepen. Die heeft na een 
korte studie geadviseerd om de 
eveneens te weinig bewandelde 
routes rondom de Kraaijenbergse 
plassen in Gassel en Linden te 
verbinden met de Overasseltse 
routes via een wandelbrug. Grote 
stappen snel thuis, samen met 
Meerdink Bruggen en Olaf Gisper 
Architecten zijn direct plannen 
voor een bijzondere voetgangers-
brug over de Maas gerealiseerd. 
De ranke wandelbrug maakt een 
hoge boog over de Maas. Wan-

delaars kunnen hierdoor straks 
rechtstreeks van de Zomp naar 
de Kraaijenbergse plassen lopen. 
Tot nog toe vergde dat een grote 
omweg. De wandelbrug krijgt ‘s 
werelds grootste vrije overspan-
ning die door een 3D printer in 
composiet wordt gefabriceerd: 
156 m. Omdat de vrije doorvaart 
van schepen gewaarborgd moet 
blijven is de brug in het midden 
bijna 32 meter hoog vanaf het 
maaiveld gemeten. Composiet is 
een stevig en elastisch materiaal 
en is niet zo stijf als bijvoorbeeld 
een stalen brug. Bij een harde 
wind kan de uitslag echter oplo-
pen tot meer dan twee meter. Het 
risico dat iemand door de toch 
wel fi kse uitslag te water raakt is 
vrijwel uitgesloten. Toch neemt 

men het zekere voor het onzekere 
en zal de brug het eerste jaar al-
leen toegankelijk zijn voor wan-
delaars die in het bezit zijn van 
een zwemdiploma. Om de con-
trole te vergemakkelijken wor-
den, na overlegging van een gel-
dig diploma, vignetten voor op de 
jas verstrekt. Uiteraard blijft het 
ook mogelijk zonder het vignet 
de oversteek te maken als u dan 
wel het papieren diploma op zak 
heeft. Als de plannen niet worden 
gedwarsboomd door lage of juist 
hoge waterstanden kan de brug 
voor het traditionele dauwtrap-
pen tijdens de Hemelvaart in ge-
bruik worden genomen. Het be-
stemmingsplan moet gewijzigd 
worden, dat voornemen wordt 
binnenkort ter inzage gelegd. 

Wandelroutes worden verbonden

Stichting Het Tweede Huis is ge-
huisvest in een voormalig klooster 
in Nederasselt en biedt opvang aan 
mensen die tijdelijk een geborgen 
en veilige plek nodig hebben. In 
Het Tweede Huis wordt mensen de 
gelegenheid geboden tot rust te ko-
men en weer voldoende vertrouwen 
in zichzelf te krijgen om het leven 
opnieuw in eigen hand te nemen. 
Het huis biedt al sinds 1990 opvang 
aan mensen die op verhaal willen 
komen en zich op terugkeer in de 
maatschappij voorbereiden. We 

hebben in de loop van de tijd onder-
dak verleend aan circa 1000 mensen 
(vrouwen, mannen, kinderen).
Het Tweede Huis wordt door een 
grote groep vrijwilligers gedragen.  
Zij worden aangestuurd door een  
coördinator, die de dagelijkse lei-
ding heeft. We kunnen echter nog 
meer enthousiaste vrijwilligers ge-
bruiken, die als mentor de bewoner 
kan ondersteunen en begeleiden.
We zijn op zoek naar stabiele mede-
werkers die vanuit een positieve le-
venshouding een bijdrage willen le-

veren aan de structuur, leefbaarheid 
en het positieve klimaat in het Twee-
de Huis. Van de medewerker wordt 
verwacht dat hij of zij minstens een 
dagdeel per week beschikbaar is. 
Voel je hiervoor of ben je nieuwsgie-
rig geworden, neem contact op met 
Het Tweede Huis. 

info@stichtinghettweedehuis.nl 
024 6221281

Het Tweede Huis zoekt vrijwilligers

www.overasselt.info!



De Dorpskrant Overasselt is op zoek 
naar versterking van de Redactie. Met 
name iemand die makkelijk kan schrij-
ven en het leuk vindt om af en toe een 
interview te doen. Of om iets even uit te 
pluizen en daar dan een informatief ar-
tikel van te maken. Lijkt je dat wat, rea-
geer dan naar redactie@overasselt.info 

De Dorpskrant zoekt 
redactieleden


