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Overasselt, let op je zaak
“Mooi dorp toch? En
fijn om daar te wonen!
Veel te beleven en de
mensen zijn aardig
en zorgzaam voor elkaar.” Dat soort woorden gebruiken mensen als zij met elkaar
over ons dorpje aan de
Maas praten. En het
klopt ook!
Overasselt is in veel opzichten een bijzonder
dorp. Mooi landelijk gelegen tussen de Vennen en
de Maas. En ondanks haar
gering aantal inwoners
(2800) zijn er echt veel
kwalitatief goede voorzieningen. Hoe je dit prettige
gegeven verklaart, is een
interessante vraag. Ligt
het aan de manier waarop
we bestuurd worden? Of
komt het omdat veel mensen in Overasselt zelf initiatief nemen om bepaalde
zaken voor elkaar te krijgen? Als gepensioneerd
ambtenaar van de gemeente Nijmegen en relatief nieuwe inwoner ben ik
geneigd te zeggen dat het
vooral de krachtdadigheid
van de inwoners is. Maar
waarschijnlijker is het, dat
het komt door de goede
samenwerking tussen inwoners, bestuurders en
ambtenaren. Er is meestal

sprake van wederzijds respect en vertrouwen, en dan
versterk je elkaar. Elkaar
kennen is hoe dan ook een
randvoorwaarde.
Dank zij die ondernemende geest van de Overasseltenaren heb ik er het volste vertrouwen in dat ook
na de komende gemeenteraadsverkiezingen ons
dorp op orde blijft. Maar
er gaan wel dingen veranderen: er komen nieuwe
wethouders en raadsleden.
Nu weten we dat er binnen
de gemeenteraad veel kennis over Overasselt aanwezig is en dat de belangen van het dorp dan ook
gezien en gerespecteerd
worden. Of dat ook in de
toekomst zo is, zal moeten
blijken. Maar wij, inwoners
van Overasselt, kunnen
niet achterover gaan zitten. Op 21 maart is het van
belang goed geïnformeerd
te zijn: wat vinden de politieke partijen dat er in de
komende 4 jaar in Overasselt moet gebeuren…
Zijn er met het vertrek
van de drie Overasseltse
Kijk ook eens op

wethouders (en raadsleden) nog wel mensen in
het gemeentelijk bestuur
die onze belangen kunnen
behartigen, mensen die
ons kennen? Moeten we
bij de verkiezingen van de
nieuwe gemeenteraad niet
vooral mensen kiezen uit
ons dorp? Voorkeursstemmen uitbrengen dus?
Wat mij zorgen baart, is
dat het DorpsPlatform
Overasselt (DPO) op dit
moment “slaapt”. Dat platform heeft in het verleden
met bewoners echt heel
veel voor elkaar gekregen.
Maar na de laatste droomavond, ruim een jaar geleden, kwam het DPO tot
het inzicht dat er weliswaar
veel ideeën en wensen voor
een nog beter dorp waren,
maar dat er maar weinig
mensen waren die daar
hun schouders onder wilden zetten. En dan houdt
het inderdaad op, tot zich
weer nieuwe knelpunten
voordoen. Ik snap dus dat
het DPO “in ruste” is.
Maar er staat toch veel te
gebeuren, en daar moe-
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ten we boven op zitten.
Meepraten over hoe we
klimaatneutraal kunnen
worden: we hebben het
hier goed, maar hebben
wel een verantwoordelijkheid naar onze (klein)
kinderen, ook hier en ook
nu. Als onze bakker en slager gaan verhuizen: wat
gebeurt er met de vrijkomende ruimten? Worden
de kansen goed benut?
En de verkeerssituatie op
de Hoogstraat, accepteren
we dat? Houdt die nieuwe
gemeenteraad voldoende
oog voor ons culturele erfgoed? Is er voldoende aandacht voor onze opgroeiende jeugd? Kan ons dorp
mee in het herstel van de
economie? Het aantal ouderen zal fors toenemen:
helpt de gemeenteraad ons
om er voor te zorgen dat
niemand in de kou hoeft te
staan?
Veel vragen. Maar niets
haat vanzelf! We zullen betrokken moeten zijn, ons
laten horen! En dat kan op
21 maart bij de stembus.
Maar het kan vooral ook
door vanuit onze zorg voor
het dorp de zaken als van
ouds samen echt aan te
blijven pakken.
Wim Cousijn, redactie
Dorpskrant Overasselt
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Afgelopen uitgaven (nr 5 en nr
6) plaatsten we twee foto’s uit de
oorlogstijd in Overasselt. Daarbij de vraag wie ons wat kon vertellen over de mensen die er op
staan. Toon van Hout (Zilverberg) schrijft over de foto met het legervoertuig: “De kinderen
die er op staan zijn Henk en Jan Thijsen, kinderen van Huub
en Pieta Thijsen van de molen Zeldenrust die toen nog in
de Hoogstraat stond. De meisjes zijn Rietje en Wilhelmientje
Wintjes kinderen van Thé en Bertha Wintjes. Deze was aannemer en organist van het kerkkoor in Overasselt” .
Bij de foto waar de kerk op staat: “Dit is het Botterbuske waar
nu de Boterbosstraat is. Dit waren percelen die in de winter vol liepen met kwelwater. De foto is genomen van af de
Beatrixstraat richting kerk, het huis links is de zaal van Koos
van Lin, nu de begrafenisonderneming van Monica Zeegers.
Verder de R.K. Kerk, hiernaast de Pastorie, het latere Gemeentehuis, nu bewoond door de Familie van Gorp-Zwiers.
Hiernaast de boerderij van Boer Derks waar nu de Familie de
Kort woont. En dan tussen twee bomen de N.H. Kerk aan de
Valkstraat.”
Nóg een reactie kwam helemaal uit Huizen van het echtpaar
Annie Sanders en Naud Schiks.
Deze laatste weet zo goed als zeker dat de schaatsende man die
récht in de camera kijkt, zijn vader, Huub Schiks is. Zo valt wéér
een stukje historie op z’n plek.

uut d’n ouwe doos
Bijgaande foto roept ook vragen op: waar is die foto
genomen? Wie is het jongetje? En wie zijn die mannen en wat deden ze daar? B 62: wat betekent dat?
Uw reactie insturen naar redactie@overasselt.info.
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BOUwkUnDiG OntwerP- en aDviesBUreaU mariO schOenmakers
Een gesprek met Mario Schoenmakers
over zijn bedrijf klonk mij al snel als
muziek in de oren. Zelf heb ik namelijk
ook best een grote interesse in architectuur en bouwkunde. Het gesprek
ging dan ook al snel over ecologisch
bouwen, tiny houses en de woonnormen van de toekomst.
‘Het mooiste aan mijn vak is dat je gaat
nadenken over het anders gebruiken van
de ruimte’, zegt Mario Schoenmakers,
geboren in 1974 ‘op Worsum’ als jongste
zoon in een gezin van drie kinderen. ‘Met
het oog op de toekomst verandert de deﬁnitie van wonen en daar moet je als ontwerper ook op anticiperen, ook al is het
soms een hype.’
Mario Schoenmakers heeft al ruim 20 jaar
zijn bedrijf als ontwerper en bouwkundig
adviseur, van de eerste streep op papier
tot oplevering. ‘Zo heb ik niet alleen mijn
eigen woonhuis annex kantoor ontworpen
en gebouwd aan de Bovenschap, maar in

en om Overasselt heb ik meerdere woningen en projecten mogen ontwerpen, dat is
prettig, je zit immers ‘om de hoek’. Ook in
omliggende gemeenten en zelfs daarbuiten heb ik mijn projecten voor particulieren, bedrijven en planontwikkeling.’
Klanten kunnen niet alleen bij Mario aankloppen voor een nieuwbouw woonhuis
of bedrijfspand. ‘Woningverbetering en
verbouwing is in sommige gevallen de
enige manier om een aangekochte woning
meteen in één keer goed aan te pakken.
Vaak investeer je dan in een woning voor
de eerstkomende 30 jaar namelijk’, vertelt
Mario. ‘De verbeteringen moeten dan wel
op maat ontworpen worden. Met de Bijna

2

Kijk ook eens op

www.overasselt.info!

Energie Neutraal Bouwen (BENG, red)
regelgeving vanaf 2021, adviseer ik mijn
klanten om er nu al op in te spelen als het
mogelijk is en de installaties worden dan
ook steeds belangrijker. Van gas in de woning gaan we nu eenmaal in de toekomst
afscheid nemen.’
Schoenmakers is een bevlogen vakman.
‘Bijzondere projecten zijn een uitdaging
voor me en daar bijt ik me dan ook in
vast om het zo perfect mogelijk te realiseren’. Trots is Mario op zijn ontwerp voor
een huis in Groesbeek dat zelfs te zien is
geweest bij RTL4. ‘Dat huis had een programma van eisen om eerst eens goed
over na te denken’, herinnert Mario zich.
‘In het ontwerpproces erna kwam het als
vanzelf op papier te staan. Het is ook precies zo gebouwd als ik ontworpen heb.’
‘Mijn ambities gaan verder. Na ook al een
paar sportaccommodaties te hebben gedaan, lijkt mij een onderwijsgebouw een
volgende uitdaging. Je moet immers ambities hebben in het leven.’

hallo samen!

Ik wil de inwoners van
Overasselt bedanken voor
het vertrouwen dat zij de
afgelopen 4 jaar, (20142018) in mij als hun raadslid hebben gehad. Met
veel plezier ben ik raadslid
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geweest. En nog steeds! Dankzij dit
werk heb ik veel mensen leren kennen. En ook was het een interessante
ervaring het politiek bedrijf van binnenuit te leren kennen. Ik heb goed
kunnen zien hoe hard de raadsleden, mensen van de Griﬃe, het College van B&W en de ambtenaren
voor de inwoners van de gemeente
Heumen werken. Ook hen wil ik van
harte bedanken voor de prettige samenwerking!
Alle vrijwilligers die zich met hart en
ziel inzetten voor ons dorp en voor
de andere kernen: veel dank voor al
uw inzet, u verricht allen veel goed
en dankbaar werk. Ons dorp kent
heel veel vrijwilligers en zij zijn het
vooral die Overasselt maken tot een
ﬁjn en karaktervol dorp om in te wonen. Denk aan de vrijwilligers van
bijvoorbeeld de Buurderij, de Dorpskrant, de Antoniuskerk, de Kidsclub,
de sportclubs, de koren en de ouderenorganisaties. En denk ook aan de
vele mantelzorgers! Mijn man en ik
wonen hier al sinds 2006 met veel
plezier. De mensen hier zijn aardig
en hebben wat voor elkaar over. Ook
belangrijk is dat we nog winkels hebben, onze eigen kerk, en ook de basisschool is nog in het dorp aanwezig.
Met de 2800 inwoners die ons dorp
telt én de ongeveer 75 verenigingen
en clubjes heeft Overasselt een voorzieningenniveau waar menig dorp
de vingers bij aﬂikt. Nogmaals dank
voor uw eigen inzet en uw vertrouwen in mij als uw raadslid.
T.M.B. van Gorp-Zwiers (Dorothé)

U leest de Dorpskrant Overasselt.
Er bestaat ook een elektronische
versie van deze Dorpskrant. Daarin staan méér (nieuwe) artikelen
onder het kopje “nieuws”.
Zie www.overasselt.info

Vice-Dorpsdichter

Theo Dinnissen
Overààsels dialect
Minse waor gut ‘t hin
Mit de Overààselse taol
Ut is werkeluk tèege miene zin
Dèt ut zo verloore gut, allemaol
Ut is ons eige dialect verdorie
Wâ we van Vât en Moet hebbe geleerd
Dè gut toch stillekes zo verloore?
En dè viend ik helemaol verkeerd.
Ja, mar wie durft er in dizze tied
Nog zo plat te praote ?
Nou, ik wel zo as ge heurt en ziet
Ik kan ‘t mar nie laote
En doei ut vàn smergus vroeg
tot s`aovons heel erg laot
en krieg mar nie genoeg
van al dieje Overàaselse praot.
Ik vraog me af hoe ut kumt
Umdèt ge ut nou haost nooit mèr heurt
Ge wit wel.. bijnaame die veul families han
Dèt gemis is grote sund
Of waare ‘t misschien scheldnaame dan?
En wâ isser eigeluk mî gebeurd?
Dit gut vaak dur miene kop
Wie hèt ze eigeluk verzonne?
Of hoe kwaame die minse er op?
En waorm is ut begonne?
Allemaol vraoge, vraoge, vraoge
Mar ‘n antwoord kriegde nie mèr
en ik wil nou hier over nie te veul klaoge
Mar diejen ouwe tied, die is vort te vèr
Jammer genoeg wurd ut gemis inne grote strop
Mar ut bliekt wel, ons dialect dèt houdt op.
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Kom bij ons
‘Oud’ ben je tegenwoordig steeds
later. De pensioenleeftijd verschuift steeds verder naar achter
en door de moderne technologieën wordt er steeds meer gevraagd
van jonge senioren om maatschappelijk mee te blijven doen.
Voor sommige mensen is het
moeilijk om hier in mee te gaan.
Daarom is het fijn dat er een organisatie is waar je terecht kunt: De
KBO Overasselt/Nederasselt.
De KBO, officieel Katholieke Bond voor
Ouderen, maar voor ons meer staand
voor Kom Bij Ons want wij zijn een
Krachtige Belangen Organisatie, heeft
het ietwat suffige imago al lang geleden
van zich afgeschud en is een vitale organisatie die opkomt voor de belangen
van senioren op landelijk en gemeentelijk niveau. Zo hebben wij er in onze
gemeente onder andere mee voor gezorgd dat Vraagwijzer is opgezet, dat
er Hulp bij het Keukentafelgesprek en

Vervoer op Maat wordt aangeboden,
dat een Klussendienst het levenslicht
heeft gezien, dat er Woonadviseurs zijn
die informatie kunnen geven op het
moment dat er bij de bewoner(s) behoefte ontstaat aan aangepaste voorzieningen. Dit zijn tastbare resultaten
waar we als KBO enorm trots op zijn.
Trots zijn we ook op de maatschappelijke rol die we mogen vervullen op het
gebied van interactie, ontmoeting en
samen zijn. De activiteiten en thema-

middagen die we organiseren
worden druk bezocht. Van bingo,
biljarten tot kaarten, dat we tot
grote vreugde voor onze oudere
leden blijven organiseren, tot een
bezoek aan een museum, uitstapjes naar bedrijven, het samen ‘uit
volle borst’ zingen, en samen herinneringen ophalen onder de noemer ‘de tongen los’, de KBO organiseert het allemaal. Om vitaal te
blijven zijn we dan ook nadrukkelijk op zoek naar jongere senioren
die ons willen helpen een modernere
invulling aan activiteiten te geven.
Bent u enthousiast geworden? Meldt u
dan aan als lid van de KBO. Wij weten
zeker dat u zich bij ons thuis zult voelen. Immers, de moderne 50 plusser is
een betrokken burger. Wij zijn dat ook
en maken graag kennis met u.
Aanmelden of meer informatie?
Lène Creemers tel: 024 - 622 2110.
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De wondere wereld van het cosmetisch haarwerk
Laten we één ding duidelijk stellen: Er
zit een verschil tussen een stukje haarwerk en een pruik. Een pruik koop je in
een carnavalswinkel, terwijl je voor een
kwalitatief haarwerk bij Livage Haarwerken moet zijn. Livage Haarwerken
is misschien nog geen bekende naam
in Overasselt, de onderneemster er
achter is dat zeer zeker wel:
Sandra Artz - Van Lin.
Sandra is de derde generatie Van Lin die
aan het hoofd staat van Kapsalon Van Lin
aan de Hoogstraat. Onder het leiderschap
van Sandra floreert niet alleen de 76-jarige
salon in Overasselt, maar opende de familie ook een tweede vestiging in het Radboud UMC. ‘Die salon in Nijmegen was
niet gepland’, zegt Sandra. ‘Het kwam op
mijn pad’. Het vertelt veel over Sandra’s
ondernemersvisie. Ze gaat zelf niet op
zoek naar nieuwe avonturen, maar grijpt
kansen die op haar weg komen met beide

handen aan. Zo opende ze een aantal jaren geleden een kledingwinkel in Overasselt en kwam ook Livage Haarwerken op
haar pad.
‘Vanuit de klanten van de salon in het ziekenhuis kregen we vragen over haarwerken’, vertelt Sandra. ‘Veelal vanuit mensen
die een chemokuur moesten ondergaan
of bestraald werden. In plaats van ‘nee’
te verkopen zijn we op onderzoek uitgegaan en bij Livage terecht gekomen. Livage biedt standaard modellen haarwerk
in zowel synthetisch als echt haar die wij
zelf kunnen personaliseren en we leveren
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er verzorgingsproducten bij. Synthetisch
haar is bijna niet meer van echt te onderscheiden en biedt een aantal voordelen.
Zo behoudt het, in tegenstelling tot echt
haar, het model na het wassen.’
Haarwerken zijn anders dan met haar werken legt Sandra uit. ‘Haarwerk slijt, je kunt
het niet blijven knippen. In principe zijn alle
modellen en alle lengtes mogelijk, maar
haar tot over de kont is niet handig. Daar
geven wij een eerlijk advies over. Bij veel
dragen is de levensduur van een haarwerk
ongeveer anderhalf tot twee jaar. Er zijn
wel maatregelen die je kunt nemen om
de levensduur wat te verlengen zoals het
dragen van een satijnen sjaaltje zodat het
haar niet schuurt.’
Sandra hoopt de komende jaren zowel
Kapsalon Van Lin als Livage Haarwerken
verder uit te bouwen. Wat er verder op
haar pad gaat komen staat nog even in de
sterren geschreven.

Molenaar Stijn Arts op een wiek
Stijn ontvangt het getuigschrift als vrijwillig molenaar.

Molen Zeldenrust in Overasselt
heeft nieuwe molenaar(s)

Een goed begin van het
nieuwe jaar 2018! Het
was maandag 1 januari te zien in Overasselt. Molen Zeldenrust
opende zijn deuren en
draaide weer dankzij de
nieuwe molenaar Stijn
Arts uit Overasselt.

Om 12 uur werd de vang gelicht en kon de molen door
de wind weer gaan draaien. Aan belangstelling
ontbrak het in ieder geval
niet, gedurende de middag
brachten, met name inwoners van Overasselt, een
bezoek aan de draaiende
molen. De aanwezige molenaars Stijn Arts en Wilma en Nico van den Broek
gaven uitleg over hoe deze
molen functioneert. De
bedoeling is dat dit vaker
gaat gebeuren; de mole-

naars zijn voornemens om
de molen iedere zaterdag
van 13.00 – 16.00 uur te laten draaien. Tevens zal de
molen zo vaak als mogelijk
draaien op bijzondere dagen. Als de molen draait en
de blauwe wimpel hangt
buiten dan is men altijd
welkom om te komen kijken en kunnen de molenaars uitleg geven over
dit prachtige werktuig. De
komende weken zullen de
molenaars druk bezig zijn
met het schoonmaken van
de molen. Door de lange
stilstand hebben het weer
en de algen hun werk gedaan en is de molen aan de
buitenkant sterk vervuild.
De vrijwillige molenaars
zullen gewapend met
borstels en emmers de
schoonmaak oppakken,
zodat over een paar weken
Kijk ook eens op

de molen er weer “spic en
span“ bij zal staan.

Molens bepalen als levende
monumenten het silhouet
van het dorpsgezicht en
van het landschap. Zo ook
in Overasselt. De molen
die op deze plek in 1982 is
herbouwd, nadat de oorspronkelijke molen door
een storm was omgewaaid,
geeft samen met de kerk
een kenmerkend karakter
aan het dorpsgezicht gezien vanaf de Maasdijk.
Vrijwillige molenaars.
Met het stilzetten van de
molens dreigde ook de
kennis van het werken met
molens verloren te gaan.
Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Dit heeft ertoe geleid
dat eind zestiger jaren van
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de vorige eeuw een kleine
groep van enthousiaste
molenliefhebbers gestart
is met het organiseren van
een opleiding tot vrijwillige molenaar. Uit dit initiatief is in 1972 Het Gilde
van Vrijwillige Molenaars
voortgekomen. Ook Stijn
Arts en Wilma en Nico van
den Broek zijn opgeleid
door het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Graag
willen zij ook deze kennis overdragen aan andere
vrijwilligers, zodat de molens (maar uiteraard in het
bijzonder molen Zeldenrust) ook in de toekomst
behouden blijven voor het
nageslacht. Het ambt van
Vrijwillig Molenaars is zo
belangrijk dat dit in 2017
door de Unesco is uitgeroepen tot “immaterieel
Erfgoed”.
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OP DE SCHOP
Nu ik een dik jaar in Overasselt woon
kan ik met recht zeggen dat ik me er
echt thuis voel. Ik ken er de weg, weet
waar alles zit en heb een aantal leuke
sociale contacten opgebouwd. Kortom:
Het inburgeren gaat lekker. Toch moet
me iets van het hart....
Er is namelijk één ding in Overasselt
waar ik me dood aan erger. Dat is de
onveilige situatie op de Hoogstraat. Als
vader van twee jonge kinderen houd
ik vaak mijn hart vast als we langs de
Hoogstraat naar de slager of de supermarkt lopen. Auto’s rijden bezopen
hard over de Hoogstraat en als er landbouwvoertuigen rijden is er eigenlijk
voor fietsers geen plaats meer als er
verkeer vanuit de tegemoetkomende
richting komt. Ik durf mijn oudste dochter niet op het fietspad te laten fietsen,
ook niet als ik er zelf naast fiets want je
wordt op een haar na afgesneden. De
stoep is overigens geen alternatief. Ik
erger me dood aan de reclameborden
die door winkeliers midden op de stoep

VAN BRUNSCHOT BURGERT IN

worden gekwakt, zodat je er met een
kinderfietsje, buggy of kinderwagen
niet langs kan en met alle risico’s van
dien het fietspad op moet om er omheen te komen.
Onlangs was ik getuige van een aanrijding tussen een automobiliste en
een fietser op de kruising Mgr. van de
Burgtstraat/Hoogstraat. Gelukkig viel
de schade heel erg mee, maar het is
een teken aan de wand. Oversteken is
ook al een crime. Op het zebrapad bij
de kerk moet je altijd maar hopen dat je
voorrang krijgt van de automobilisten
en bovendien vind ik drie zebrapaden,
gemeten van gemeentebord tot gemeentebord, om de Valkstraat/Hoogstraat over te steken tamelijk weinig.
Ik heb van mensen die al veel langer in
het dorp wonen begrepen dat er vroeger stoplichten op de Hoogstraat stonden. Misschien is het geen slecht idee
als deze terugkomen. Misschien moet
de Hoogstraat wel net als de rest van
het dorp een 30 kilometerzone worden.

Bij het binnenrijden van het dorp op
de Schoonenburgseweg en de Valkstraat mag je vijftig, op het moment dat
de Hoogstraat begint wordt dat dertig.
Ik pleit in ieder geval voor meer snelheidsbeperkingen dan een snelheidsmeter met een groene smiley die het
maar de helft van de tijd doet. Ik pleit
daarnaast voor een extra zebrapad ter
hoogte van het dorpsplein bij de bushaltes en misschien nog wel eentje bij
de groenteboer.
In deze laatste ‘Van Brunschot Burgert
In’ wil ik daarom een oproep doen of
er, met de gemeenteraadsverkiezingen
in aantocht, binnen het dorp actiebereid bestaat om het actiecomité ‘Op de
schop’ op te richten om de verkeersonveiligheid op de Hoogstraat aan te pakken. Maakt u zich ook zorgen over de
verkeersveiligheid op de Hoogstraat en
vindt u ook dat er iets moet gebeuren?
Meldt u met uw verhaal bij de redactie
van de dorpskrant, dan gaan we er samen voor strijden.
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CATTERY VAN DE DESERT PRINS BEZOEKT NA TIEN JAAR WEER SHOWS
Dorothé van Gorp – Zwiers neemt deze
maand voor het eerst in tien jaar weer
deel aan een prestigieuze show met
haar Noorse Boskatten-lijn. Initiatiefnemer tot de deelname is een klant die bij
Van Gorps Cattery van de Desert Prins
een Noorse Boskat heeft gekocht.
In het verleden won Dorothé vele prijzen,
maar door drukke (onder andere zit ze in
de gemeenteraad) werkzaamheden is het
er al een tijd niet meer van gekomen. ‘Die
shows zijn altijd heel erg leuk’, vertelt Dorothé. ‘We moeten er altijd vroeg zijn. Als
eerste worden de katten medisch gekeurd
en worden de vaccinaties gecontroleerd.
Daarna gaan we de kooien mooi versieren
en dan worden de katten beoordeeld door
de keurmeesters. Er wordt onder andere
gekeken naar de lengte van de oren, de
lengte van de staart en de vachtkwaliteit.
Op zoek naar de échte Noorse Boskat.’
In ons vorige gesprek met Dorothé bleek

de enorme betrokkenheid van Dorothé bij
haar katten. Zo sprak ze liefkozend over
‘Mijn kittens’. Hoe is het inmiddels met de
kittens? ‘Het nestje is bijna uitgevlogen’,
zegt Dorothé. ‘Een kitten is naar Veldhoven bij Eindhoven verhuisd en ik krijg
nog vaak een berichtje over hoe het met
hem gaat. Dat is altijd heel erg leuk om te
lezen. Een andere kitten is bij een gezin
terecht gekomen waar speciaal voor haar
een ren gebouwd wordt. Mooi is dat, he?
Dorothé hoopt dat ze niet lang hoeft te
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Kijk ook eens op
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wachten op het volgende nestje. ‘Op dit
moment zit er een poes bij de kater’, zegt
ze enthousiast. ‘Dus met een beetje geluk
hebben we over een maand of twee weer
een mooi nestje. De poes, Pascalle, is
zwart/zilver en de kater, Wouter, is zwart,
dus het worden ongetwijfeld mooie kittens.
Deze kunnen zwart, blauw of zilver worden.’
Meer informatie over de Cattery kun je
vinden op www.catteryvddesertprins.eu.

overâassel
uut

wat anders dan worsum...
Bart, Ivy en Alexander van Hezewijk

.
.
.
n
ge vlo ge

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 van Hezewijk vanuit Shanghai.
Beste dorpsgenoten, ja zo
noem ik jullie nog steeds
al woon ik inmiddels al een
hele tijd niet meer in Overasselt. Eerst gaan studeren
in Enschede en daarna via
Arnhem in Utrecht terecht
gekomen. Ik werkte toen
op de Rotterdam School
of Management van de
Erasmus Universiteit waar
ik Ivy, inmiddels mijn
vrouw, heb ontmoet. Een
paar jaar later, in 2012, had
het Nederlandse bedrijf
waar Ivy voor werkte een
mooie baan voor haar in
haar moederland China.
Ik heb toen mijn baan bij
het Ministerie van Economische Zaken opgezegd en
samen zijn we naar Beijing
vertrokken. Omdat we een
klein jaar later allebei een
nieuwe baan in Shanghai
vonden zijn we eind 2012
naar Shanghai verhuisd.
Daar wonen we dus inmiddels alweer dik vijf jaar, tussen de 24 miljoen andere
inwoners. Dat is nog eens
wat anders dan Worsum.
Eigenlijk is alles hier anders dan Worsum. Ik heb
in Shanghai eerst drie jaar
voor SMIC gewerkt, in de
halfgeleider-industrie. Een
Chinese versie van NXP,
waar ik één van de wei-

nige buitenlanders onder
de 12000 werknemers was.
De compound, zeg maar
wijk met bedrijfswoningen, waar we toen woonden had al meer inwoners
dan Overasselt. Inmiddels
werk ik alweer twee jaar op
het Nederlandse Consulaat
in Shanghai op de innovatie-afdeling. Dat was aan
de andere kant van de stad
dus we zijn verhuisd zodat
ik nog steeds naar kantoor
kan lopen. Of ik neem een
Mobike, een deelﬁets die
volgens mij tegenwoordig
ook in Nederland rond
rijden. Voor afspraken bij
bedrijven of universiteiten
nemen we vaak de metro
omdat dat over het algemeen het snelst is. Shanghai heeft het grootste metro-netwerk ter wereld en
het verkeer is laten we zeggen iets chaotischer dan in
pak ‘m beet De Kruiskamp.
Ik heb wel mijn Chinese
rijbewijs gehaald maar we
hebben geen auto. Dat is
in de stad namelijk niet
nodig, alles kan prima met
Didi, de Chinese versie
van Uber, metro, ﬁetsend,
of lopend bereikt worden.
We huren wel regelmatig
een auto om een weekendje de stad uit te gaan en in
de bergen op een paar uur
rijden van Shanghai van de
Kijk ook eens op

natuur te genieten. Voor
mijn werk help ik Nederlandse (vooral high-tech)
bedrijven, universiteiten
en onderzoeksinstellingen
de juiste Chinese partners
te vinden voor samenwerking op R&D gebied en innovatie. We helpen zowel
startups als de grote multinationals en in allerlei verschillende sectoren, zoals
high-tech systemen en materialen, voedsel en landbouw, chemie, medische
apparatuur en gezondheid, en energie. China is
natuurlijk als markt interessant voor Nederlandse
bedrijven maar ook op
innovatie-gebied gebeurt
hier veel, en vooral snel.
Het China dat alleen maar
kopieert ligt al een tijdje
achter ons, al twijfel ik of
men zich daar in Nederland/Europa wel genoeg
bewust van is. En de ontwikkelingen gaan hier supersnel. ChinaSpeed is een
echt fenomeen. Het metronetwerk wordt nog steeds
uitgebreid en dat gaat wat
sneller dan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het dynamische leven in Shanghai gaat 24/7 door en daar
moet je wel mee om kunnen gaan. Ook het werk
kan wel eens hectisch zijn,
vooral als er ministers of

www.overasselt.info!

andere hoogwaardigheidsbekleders op bezoek komen met een bedrijfsdelegatie. Prins Constantijn is
al een paar keer op bezoek
geweest met Nederlandse
startups en vorig jaar was
Nederland
‘eregastland’
op een grote technologiebeurs in Shangai waar we
voor Minister van Dam en
voor zo’n 40 Nederlandse
bedrijven een programma opgezet hebben. Nu
ben ik bijvoorbeeld bezig
met een 3D-print beurs
in maart waar een aantal
Nederlandse bedrijven zoals Additive Industries en
Ultimaker naartoe zal komen. Over een paar weken
komt ook de Nederlandse
ambassadeur uit Beijing op
bezoek in Shanghai en dan
zal ik met hem meegaan
naar Nederlandse bedrijven in Shanghai zoals Unilever en ASML. Ik zou nog
vele pagina’s vol kunnen
schrijven over innovatie
in China, de enorme snelheid van alle ontwikkelingen, ons leven hier, en het
prachtige avontuur in de
nog steeds verbazingwekkende wereldstad Shanghai. Maar dat is misschien
iets voor een volgende keer,
als jullie daar graag nog
meer over willen lezen. Nu
ga ik liever met onze zoon
Alexander spelen die bijna
vier weken geleden in goede gezondheid in Shanghai
is geboren. Ik ben nu al benieuwd wat hij zal denken
van Worsum als hij daar
later rondloopt op de ook
prachtige grond waar zijn
vader is opgegroeid.
Hartelijke groeten uit
Shanghai van Bart, Ivy en
Alexander van Hezewijk
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Op Worsum woont een Nederlands Kampioen Zwemmen
Lobke Arts wint de gouden
medaille op 400 meter vrije
slag. Ze zit in groep 8, is
11 jaar oud en traint 5 keer
per week in Nijmegen. Op
15 december kwam zij voor
haar club Aqua Novio ’94 uit
op het Nederlands Jeugdkampioenschap. En wel in
het Pieter van den Hoogenbandstadion in Eindhoven.
Haar totaal verblufte ouders,
Matheo en Miranda, zagen
het gebeuren. De trots staat
hen nu, weken later, nog
steeds op het gezicht te lezen. Want de tijd die ze neerzette, was vijf minuten en
8.52 seconden. De snelste
van Nederland in haar categorie! En wat nóg mooier
was: met die tijd verbeterde
ze haar persoonlijk record
met maar liefst 8 seconden.

Lobke toont haar kampioensdiploma en medailles

Al het werk werd daarmee
beloond; niet alleen het werk
van Lobke, maar ook dat van
haar trainers Tim, Marco en
Angelique. En wat te denken
van haar ouders die haar
steeds op en neer brengen

voor de trainingen en de
wedstrijden. Om vijf uur opstaan om daarna om zes uur
anderhalf uur te trainen: ga
er maar aan staan. Vader Matheo runt een zeugenhouderij en moeder Miranda werkt

in het naastliggende kinderdagverblijf “Beestenboel”,
waar zij ook mede-eigenaar
van is. Ze vinden dat het
transport goed met hun werk
is te combineren en doen het
graag. Lobke was 7 jaar toen
ze voor zwemmen koos. Ze
bleek toen al aardig mee te
kunnen komen. Maar pas
in 2017 brak zij écht door.
Want naast die gouden plak
was er ook een zilveren voor
de 400 meter wisselslag. Ze
blijkt dus een goede lange
afstandszwemmer. Lobke:
“Het allermooiste moment
was na het aantikken, dat
ik toen de omroeper hoorde
zeggen: “Nieuwe Nederlands
Kampioen: Lobke Arts!”
Wij in Overasselt hopen nog
veel van haar te horen!

Nieuwe Studiegroep ontsluit Overasseltse Historie
Ons dorp heeft een bijzonder rijke en gevarieerde
historie. Voor een deel is
die nog zichtbaar en beschreven in publicaties en
vertellingen. Voor een ander deel is deze echter nog
in de grond verborgen of
aanwezig in verhalen en
documenten die lang niet
bij iedereen bekend zijn.
Een aantal maanden geleden hebben enkele enthousiaste Overasseltenaren met belangstelling
voor de lokale historie besloten om de kennis daarover verder te ontwikkelen
en met u en anderen te
delen. Het groepje bestaat
uit Annette Mengde, Henk
van den Berg, Jack van
Casteren, Wim Cousijn,
Harrie Joosten, Frank Oerlemans en Hans van Lanen. We zijn aangesloten
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bij het Erfgoedplatform
van de gemeente Heumen
en treden naar buiten onder de naam Studiegroep
Heerlijkheden Overasselt.
“Heerlijkheden” verwijst
naar de bestuursvorm uit
de late Middeleeuwen. In
ons dorp bestonden de
Heerlijkheden
Overasselt, Sleeburg en Schoonenburg. Verder duidt de
naam ( met een knipoog)
op het feit dat het vanaf de
prehistorie kennelijk altijd
“heerlijk” wonen was en is
in ons dorp.
Voor dit jaar zijn we al bezig met het uitwerken van
enkele onderwerpen zoals:
- het op de voet volgen van
de lopende opgravingen
achter de Buurderij inclusief het verzorgen van
passende informatie;
- het uitzetten van een
Kijk ook eens op

wandelroute
inclusief
enkele vergeten paden
waarmee de historisch
interessante plekken en
bouwwerken van ons
dorp met elkaar verbonden worden; we willen
deze wandeling (ca 2x 8
km) graag toevoegen aan
het bestaande wandelknooppuntennetwerk
- het aanbrengen van oude
veldnamen op weidehekken
- de komst van het protestantisme in ons dorp
- de historie van de rol van
Schout en Burgermeester
in Overasselt met bijzondere aandacht voor de
familie Charisius;
- de ontwikkeling en neergang van het grootgrondbezit in ons dorp: van
kloosters naar adel naar
boeren en burgerij;

www.overasselt.info!

- de geschiedenis van Den
Tempel door de eeuwen
heen.
Onder meer via deze
Dorpskrant en het internet willen we onze nieuwe
historische inzichten bij u
onder de aandacht brengen. We willen ook graag
met verhalen komen tijdens de vertelochtenden
op de laatste vrijdag van de
maand in het Verenigingsgebouw. Voor het ontsluiten van onze lokale geschiedenis is er een grote
behoefte aan tips, ideeën,
bronnen e.d. van onze mededorpsbewoners en hun
netwerk. Deze bijdragen
kun je altijd kwijt bij de leden van de groep: ze worden zeer gewaardeerd.
Hans van Lanen
tempelsehof@gmail.com
024-62222010

NH Kerk, of niet?
In een van de vorige uitgaven van onze Dorpskrant stond een oproep
om een nieuwe naam te
verzinnen voor een van
de oudste gebouwen in
Overasselt. Het gebouw
staat nu bekend als de
Nederlands Hervormde
Kerk.
Maar omdat de kerk nu
niet meer van de Nederlands Hervormde gemeente is, en ook niet van de
Katholieken (die hebben
hem ooit wél gebouwd) is
dat fraaie monument van
ons allemaal (de “gemeente”).
Op de oproep kwamen een
paar reacties. Sommigen
lieten weten alles liever
te laten zoals het is, maar
anderen kwamen met

ideeën voor een nieuwe
naam. Zo kwam iemand
op de naam “Valkbeuk” of
“Valkschip”, naar de straat
waar het gebouw aan ligt.
Een heel origineel idee was
“Sint Valery aan de Maas”.
Immers, de Benedictijner
Monniken aan Saint Valery sur Somme in Frankrijk
kunnen we zien als vroege
ontginners van de landerijen hier te velde.
De werkgroep Monumenten Overasselt heeft echter
besloten om geen van deze
namen voor te leggen aan
de gemeente, omdat geen
van de namen krachtig genoeg is om als vervanger te
dienen. Wat wél heel bijzonder is, is het project van
de Overasseltse Carolien
Croes om een aantal voor
ons dorp kenmerkende

De NH-kerk van Overasselt, uitgevoerd in keramiek

monumentale gebouwen
in keramiek uit te voeren.
De NH Kerk is haar eerste
werk in deze reeks. Door
nog kleinere exemplaren
hiervan in serie te maken
en te koop aan te bieden
in Museum de Lage Hof,
hoopt zij dat er in het dorp

meer aandacht (én zorg)
gaat ontstaan voor ons cultureel erfgoed. We houden
u op de hoogte van het vervolg.
Organisatiegroep
Open Monumentendag
Overasselt

Te gek bestek

In museum de Lage Hof staat een vitrine met werk van
Ger Driesen uit ons dorp. Ger is met pensioen, werkte
voorheen als timmerman. Maar hij is niet stil gaan zitten: Ger weet van oud bestek de mooiste sieraden te maken. Hij tovert met een hoop creativiteit ons oude bestek
om tot fruitschalen, eierdopjes, ringen, servetringen,
bloemenvaasjes, noem maar op. Je kunt bij hem en zijn
vrouw Maria terecht als je iets speciaal van je oude beKijk ook eens op

stek wil laten maken. En misschien hebben ze ook wel
wat “stukken” in de aanbieding. Voor de prijs hoef je het
niet te laten. Het zijn echt bijzondere unieke cadeautjes
waar je iemand écht blij mee maakt. En als je zelf nog
bestek in de aanbieding hebt, lepels, vorken, messen die
je niet meer gebruikt: Ger is er heel erg blij mee!
Informatie via: maridrie@hotmail.com

www.overasselt.info!

9

Drama voor staatsbosbeheer Overasselt
Onder veel protest is in
2013 een fors gedeelte van
het Sint Walrick bos rondom de Overasseltse en Hatertse vennen gekapt. Nu
in 2018, is iedereen gewend
aan de vergezichten die de
grootschalige kap opleverde en de mening van menigeen is volledig gedraaid
omdat de kale vlakte afgewisseld met vennen en
hier en daar een struweel
een schilderachtig tafereel vormt. De reden van
de grootschalige kap destijds, was het voorkómen
van het dichtslibben van
de vennen met het volledig
verdrogen van de karakteristieke waterpartijen als
ultiem resultaat. De oplettende wandelaar heeft
ongetwijfeld opgemerkt
dat het waterniveau sindsdien inderdaad enorm is

gestegen. Het blijkt nu
zelfs dat het succes te ver
doorschiet. Wetenschappers van het Ministerie
van Landbouw hebben berekend dat zonder onmiddellijk ingrijpen het waterniveau alsmaar verder
zal stijgen tot uiteindelijk
de St Walrickweg volledig
zal overlopen. Het water
staat ons tot de lippen, aldus Silva Salix, hoofdboswachter te Overasselt. Er
is een plan ontwikkeld dat
voor de lente nog uitgevoerd moet worden om de
urgente situatie het hoofd
te kunnen bieden. Dit plan
bestaat uit het herplanten
van verschillende bomen
met een hoge vochtigheidsbehoefte.
Daarbij
moet men denken aan wilgen, populieren en grove
den. Alleen daadkrachtig

en doortastend optreden
kan het tij letterlijk keren.
Omdat er vele handen nodig zijn om de duizenden
bomen te planten wordt
er een beroep gedaan op
de burgers van Overasselt.
De bewoners van het dorp
staan als zeer behulpzaam
bekend maar of de bereidwilligheid aan het terugdraaien van de grootschalige kap groot zal zijn, is

Advertorial

kinDerDaGverBliJF BeestenBOel 15 Jaar!
Met de bolderkar wandelen, konijn en cavia voeren, aardbeien plukken en
koeien kijken. Het zijn geen
alledaagse verzetjes voor
kinderen op een normaal
kinderdagverblijf.
Maar kinderdagverblijf Beestenboel is dan ook
een bijzondere opvang. Het is een kleinschalig verblijf waar maximaal 16 kinderen per dag,
vanuit het dorp en daarbuiten, in een huislijke
sfeer worden opgevangen in het verbouwde
achterhuis bij een boerderij.
Ans Jacobs en Miranda Zwanenburg hebben
Beestenboel samen opgezet en vieren binnenkort het vijftien jarig bestaan. Beestenboel
is gevestigd in het buitengebied van Overasselt
en de kinderen hebben dan ook veel speelruimte. Twee zandbakken met waterpomp, ﬁetsen
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op de mini-tractor, een ‘achtbaan’ op het grote grasveld.
Het buiten zijn, bewustwording van de seizoenen en het
knutselen met gebruikmaking
van natuurlijke materialen is
een belangrijk onderdeel van
de pedagogische visie van het verblijf. Ook
wordt er ‘gewerkt’ in de moestuin en tijdens
de wandelingen zien de kinderen veel van alle
landbouwactiviteiten. Een ander onderdeel dat
bijdraagt aan de kwaliteit van het dagverblijf
is dat er al jaren gewerkt wordt met hetzelfde
kleine team.
Op zaterdag 7 april houdt Beestenboel open
dag aan de Worsumseweg 1a in Overasselt
om dit jubileum te vieren. Van 11.00 uur tot
16.00 uur zijn er leuke activiteiten. Iedereen
is van harte welkom.

Kijk ook eens op

www.overasselt.info!

afwachten. Te meer omdat
de onzinnig gebleken kap
in 2013 al op veel weerstand
stuitte. SBB wil daarom
een hectare bos verloten
onder de deelnemers van
de boomplantdagen die
weldra georganiseerd worden. Hierover volgt snel
meer informatie, aldus de
heer Salix. De Dorpskrant
zal dan uiteraard verslag
ter plaatste uitbrengen.

Dorpskrant zoekt
redactieleden
De Dorpskrant Overasselt is
op zoek naar versterking van
de Redactie. Met name iemand
die makkelijk kan schrijven en
het leuk vindt om af en toe een
interview te doen. Of om iets
even uit te pluizen en daar dan
een informatief artikel van te
maken.
Lijkt je dat wat, reageer dan
naar redactie@overasselt.info.

Steun de Dorpskrant
We hopen deze Dorpskrant
met plezier bij u te brengen.
Maar dat kan niet voor niets.
Dat wil zeggen: voor u is de
krant gratis. Als u het kunt
missen én u vindt het fijn om
de krant te blijven ontvangen: steun ons dan met uw
bijdrage op banknummer
NL57RABO 0141302615.

Recept

Nieuwjaarsduik 2018

witlofquiche met ham
INGREDIËNTEN
Zes plakjes hartige taartdeeg, 1kg witlof, 100g parmaham, 3 eieren, 0.5 bos
koriander, 250 ml slagroom, 200g geraspte kaas,
50g rozijnen, 1 el honing,
150ml sinaasappelsap, 75g
gemengde sla
Benodigdheden:
Kookpan,
springvorm,
schaar, bakpapier, bloem
om uit te rollen, kom, deegroller, grillpan, ovenschaal,
steelpan, boter om in te
vetten
Witlof koken
Breng een pan met water
aan de kook. Leg 2 stronkjes witlof apart en snijd
de rest van de witlof eerst
doormidden en daarna
in stukjes. Kook de witlof
circa 3 minuten in de pan
met water en giet op een
zeef. Spoel de witlof af met
koud water en druk voorzichtig het meeste vocht
uit de witlof. Let op dat je
er geen puree van maakt.
Witlofquiche
voorbereiden
Houd 4 mooie plakjes
parmaham apart en snijd
de rest in reepjes. Pluk en
snijd de koriander ﬁjn.
Meng de witlof met gesneden parmaham, koriander,
slagroom, eieren, de helft
van de kaas en breng op
smaak met versgemalen
peper. Knip uit het bakpapier een cirkel die op de
bodem van de springvorm
past. Vet de bodem en de
rand van de springvorm in
met boter en leg de cirkel
bakpapier op de bodem.
Witlofquiche bakken
Verwarm de oven voor

op 200°C. Laat het hartig taartdeeg ontdooien.
Bestuif het aanrecht met
bloem en leg de plakjes
deeg daarop op elkaar. Rol
ze met een deegroller uit
tot een dunne plak deeg.
Leg het deeg in de springvorm, prik de bodem in
met een vork en verdeel
het witlofmengsel erover.
Snijd het overtollige deeg
weg en bestrooi de quiche
met de rest van de kaas.
Bak het geheel in de oven
in circa 40 minuten gaar.
Verwarm een grillpan voor.
Halveer de achtergehouden witlof in de lengte en
bestrijk de vlakke kant met
een beetje olie. Leg de witlof met de vlakke kant in
de grillpan en gril circa 5
minuten tot er een mooie
grillstreep op staat. Leg de
witlof in een ovenschaal
en zet de ovenschaal 15 minuten in de oven.
Sinaasappelrozijnensiroop
Breng het sinaasappelsap
met de honing en de rozijnen in een steelpan aan
de kook en kook circa 5
minuten tot het stroperig
wordt. Haal de quiche heel
voorzichtig uit de vorm en
snijd er mooie punten van.
Leg een punt op bord, leg
er een beetje gemengde
sla bij en zet er een half
stronkje gegrilde witlof
tegenaan. Lepel de sinaasappel-rozijnensiroop
eroverheen en leg er een
achtergehouden
plakje
ham bij. Eet smakelijk.

En ieder jaar weer meer
deelnemers! Doet u volgend
jaar ook mee aan de eerste
Lustrumduik? Op de eerste dag van het nieuwe jaar
dook weer een hele horde

helden “genderneutraal” de
Maas in. Onder hen de twee
prinsen die ons dorp telt.
Een harmonieuzere start
van het nije joar kunnen we
ons niet voorstellen.

Foto: Bart Nijs

wie het weet mag het zeggen

Wie weet wat dit is en/of betekent?

Niet zo lang geleden is op
de Hei (omgeving Donderberg) een bewoner gestuit
op een merkwaardig metalen voorwerp. Mensen die

denken te weten wat dit is
en wat het voorstelt kunnen reageren naar:
redactie@overasselt.info

Breinbrekers
1. Een touw van 7 meter
wordt in twee stukken geknipt. Het lange stuk is vijf
keer zo lang als het korte.
Hoe lang zijn beide stukken
touw?

2. Twee vaders en twee
zoons gingen bij een ontbijt
samen 3 eieren eten. Elk persoon had 1 ei.
Hoe is dat mogelijk?

Dit recept is van Marieke
Duinkerken. Heeft u ook
een recept dat u wilt delen? Mail het naar redactie@overasselt.info.
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!
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