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Eric, Ellen en Henk:

Nog lang niet uitgeput!

Op een prachtige lentemiddag ontvangen wij de
drie scheidende wethouders van de gemeente Heumen. Zeer binnenkort zullen er nieuwe wethouders zitten en die komen hoogstwaarschijnlijk niet
meer uit Overasselt. De redactie van de Dorpskrant
Overasselt heeft een prettig gesprek met hen in de
bestuurskamer van het sfeervolle agrarisch museum de Lage Hof.
We vragen hen wat volgens
hen de ziel van Overasselt
is. Ellen de Swart: Overasselt heeft goede grond en
goed volk, en die combinatie resulteert in lekker leven. Overasseltenaren zijn
in staat uit te voeren wat ze
in hun hoofd hebben.
Volgens Henk van den
Berg is de basis daarvan,
dat er als vanzelf losse
verbanden ontstaan tussen de “oorspronkelijke”

bewoners en “mensen van
buiten”. Vroeger waren er
ook wel eens spanningen
tussen deze twee groepen,
maar er is altijd een evenwicht gebleven: niemand
kreeg de overhand.
Eric Laurant voegt daaraan toe dat hier de nieuwkomers er makkelijk bij
gehaald worden, zodat er
een echte gemeenschap
kon ontstaan. In Overasselt zou je met een gerust
Kijk ook eens op

hart een experiment voor
zelfbestuur kunnen starten (Henk).
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar geven de
drie geïnterviewden aan
dat ze als team goed hebben samengewerkt. Omdat men elkaar al kende
had men geen “last” van
partijpolitiek, aldus Eric.
In de voorgaande collegeperiode hadden Henk
en Ellen “elkaars nieren
al eens geproefd’, en Eric
vormde met zijn nieuwe
inbreng precies de goede
aanvulling om als college
effectief te kunnen zijn.
Als de zaken politiek ingewikkeld werden, werden er bestuurlijke teams
gevormd. Daarbij ging het

www.overasselt.info!

om de inhoud en kregen
ieders kwaliteiten volop de
ruimte.
Henk geeft aan dat hij vanaf dag één gestuurd heeft
op het bevorderen van samenwerkingsverbanden
tussen bewoners, instellingen en de gemeente:
voor hem een duidelijke
succesfactor! Veel dossiers
vragen een lange adem van
de bestuurders. Zo heeft
het nu in uitvoering zijnde
werklandschap maar liefst
16 jaar lang op de agenda
gestaan! Dit soort projecten lukt alleen als de overheid zich opstelt als schakel in een keten van nauw
samenwerkende partijen.
Vervolg op pagina 2
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Eric, Ellen en Henk

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 tnv
SOP/Dorpskrant.

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.

Vervolg van Voorpagina
Ellen is vooral heel tevreden over de ondersteuning die de gemeente heeft
kunnen bieden aan de besturen van bijvoorbeeld de
Sporthal, de Buurderij en
het Verenigingsgebouw.
Het is heel bijzonder dat
dat soort voorzieningen
door vrijwilligers in de
lucht worden gehouden.
Waarbij de gemeente dan
optreedt als vangnet voor
de vrijwilligersbesturen en
zorg draagt voor het groot
onderhoud en waakt over
de continuïteit.
Op het gebied van financiën stond de gemeente er
bij het aantreden van Eric
niet zo goed voor, en die
situatie is nu heel rede-

lijk. Eric is daar duidelijk
trots op. Hij hoopt dat het
nieuwe college op de ingeslagen weg doorgaat, en de
portefeuille Financiën niet
het kind van de rekening
wordt. Er kunnen zich nog
heel wat problemen voordoen als je wat ál te makkelijk met geld omgaat.
“Was het voor de andere
dorpen nu een probleem
dat jullie alle drie in Overasselt wonen?” Volgens de
vertrekkende wethouders
heeft dit gegeven bij het
besturen van de gemeente
nooit een rol gespeeld. Ze
zijn er dan ook nooit op
aangesproken.
Als “boodschap” voor hun
opvolgers wil Henk nog
kwijt, dat hij hoopt dat het

nieuwe college over onderlinge politieke tegenstellingen heen kan stappen.
Er is nog veel werk aan de
winkel en dan is inhoudelijk samenwerken op alle
fronten noodzakelijk.
Op de vraag wat de drie
bestuurders hierna zullen
gaan doen antwoordden ze
bijna in koor, dat ze eerst
pauze gingen nemen om
“het hoofd leeg te maken”.
Daarna verwachten ze alle
drie dat er genoeg te doen
zal zijn: ze zullen zich niet
gaan vervelen! En wie weet
blijven we Henk, Ellen en
Eric in Overasselt in hun
rol als super-vrijwilligers
nog lange tijd zien.
Hinta Gravestein en
Wim Cousijn, redactie
Dorpskrant Overasselt

Advertorial

Kalk&Co: sfeervolle interieurkleuren
Als je op zoek bent naar een bijzondere
wandafwerking is een bezoekje aan de
showroom van Kalk&Co aan de Sleeburgsestraat 3B altijd een goed idee. Daar is
een prachtige variatie aan kleurstalen en
voorbeelden te zien van de speciale kalkverf- en betonstuclijn. Met veel passie
voor kleur en de toepassingen daarvan
in het interieur, en een opleiding aan de
kunstacademie, hebben Hetty Martens en
Arjen Weeling de verflijn van Kalk&Co ontwikkeld. Als geboren Overasseltse is Hetty
Martens na 25 jaar in het centrum van Nijmegen gewerkt te hebben sinds ongeveer
2 jaar weer in Overasselt actief. Een van
de bijzondere producten van Kalk&Co,
het betonstuc, is toegepast op een paar
wanden en objecten in de showroom. De
door Hetty en Arjen ontworpen structuren
en reliëfs zijn bedoeld voor de afwerking
van muren, met name in badkamers, douche- en toiletruimtes. De toepassing in
natte ruimtes is mogelijk doordat het ‘beton ciré’, zoals het in Frankrijk genoemd
wordt, niet met water gemengd wordt,

maar met hars. In tegenstelling tot traditioneel stucwerk op basis van kalk of gips is
dit betonstuc van nature 100% waterdicht.
Het is daardoor ook geschikt voor bijvoorbeeld betonnen aanrechtbladen; om de
nieuwe keuken helemaal uniek te maken.
Het aanbrengen van het betonstuc vergt
veel kennis, ervaring en vakmanschap
en gebeurt dus alleen door gecertificeerde verwerkers. Voor particulieren heeft
Kalk&Co een betonlook verf of betonlook
stuc ontwikkeld, die elke muur een stoere
betonlook geeft. Op YouTube staat een
instructiefilmpje van hoe dit product verwerkt kan worden. Het is in alle Kalk&Cokleuren verkrijgbaar via de webshop, of in
de showroom (op afspraak: 06 53627066).
Zelf was ik ook heel gecharmeerd van
het prachtige kleurenpalet van de mooie
kalkmatte muurverf. Deze matte kalk- of
krijtverf is ook door Hetty en Arjen zelf ontwikkeld. Door het zeer matte uiterlijk geeft
deze muurverf een sfeervolle wandafwerking voor elk interieur. De kleuren zijn
opzichzelfstaand, maar ook in combinatie
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heel mooi. In de showroom zijn de kleuren
van de kalkverf te zien, toegepast op muren en andere oppervlakken. De watergedragen verf is heel goed zelf te verwerken
met zowel kwast als roller, en toepasbaar
op bijna alle ondergronden. Hij is in twaalf
kleuren te bestellen via de webshop, of te
verkrijgen in de showroom (op afspraak:
06 53627066). In de webshop zijn van alle
verfsoorten echte, dus geen drukwerk,
kleurstalen te verkrijgen à € 2,50. Informatie over en offertes voor het stucwerk zijn
op te vragen via info@kalk-co.nl.
Maak gerust een afspraak, de koffie staat
klaar!
Kalk&Co
Sleeburgsestraat 3B, 6611 KP Overasselt
www.kalk-co.nl, info@kalk-co.nl
06 53627066
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Maandag wasdag

Overasselt
COLOFON
De Dorpskrant Overasselt is via
internet en email beschikbaar.
U kunt zich gratis abonneren.
Geef uw mailadres op bij:

info@overasselt.info
U krijgt de krant dan steeds
per email toegezonden. Bovendien is de krant in een kleine
oplage beschikbaar op de
bekende afhaalpunten in het
dorp. De Dorpskrant wordt
huis aan huis bezorgd.
Heeft u kopij voor 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 Worddocument
(max . 12 mb per mail)
De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen in te korten
of alleen 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.
Redactie:

Fons Gerrits (journalist)
Hans van Brunschot (journalist)
Hinta Gravestein (journalist)
Lène Creemers (penningmeester)
Wim Cousijn (eindredactie)

Vormgeving:
Beeldstaal - Stefan Theunissen
Druk:
Printservice Overasselt
Copyright Dorpskrant Overasselt

Door Theo Dinnissen
Als je vroeger door de dorpen fietste, zag je overal
schone was, netjes geordend, aan de waslijn hangen. Dit was voor menig
huisvrouw een minder
leuk en zwaar karwei. Op
zondagavond werd de soppot opgestookt om de was
voor te koken. Bij families
die niet in het bezit waren
van een soppot gebeurde
dit meestal in een zware
zinken wasketel, op een
komfoortje of primus gasbrander in het achterhuis
of schuurtje. Op maandagmorgen vroeg begon
moeder de vrouw, vaak
met hulp, met spoelen,
boenen en opspoelen van
de grote lakens en slopen,
sokken, ondergoed en wat
er nog meer in de wasketel zat. Op een wasbord
werd de was met de hand
schoon geschrobd. Het
bord bestond uit een houten omlijsting van onge-

veer 30 bij 40 cm met een
gegalvaniseerd geribbeld
schrobvlak. Hier werd het
wasgoed opgelegd en geschrobd met een harde
borstel en zachte groene
of Sunlightzeep. Daarna
moesten ze alles met de
hand uitwringen. Omdat
wij een winkel hadden,
waren er allerlei merken
waspoeder en zeep in
huis. Een paar herinner ik

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.

Deze krant wordt vormgegeven door:

mij nog, zoals Omo, Persil, Dobbelman, Castella,
Klok, zachte groene zeep,
soda en stangen Sunlightzeep. Verder was er bleekwater en Reckitt Blauw uit
een zakje voor het bleken
van de lakens. Wij hadden
thuis zoals de meeste gezinnen een wasbord, een
stamper, een wringer, een
waslijn met houten knijpers en een bleekveldje.
Als bij mijn vriendje thuis
de geit op het bleekveldje
aan een tui had gestaan
om te grazen, moesten
zij zondag`s keutels verwijderen, omdat het gras
schoon moest zijn. Dit
noemden wij bij ons thuis
gekscherend: ze zijn weer
aan het keutels rapen. Als
mijn moeder klaar was,
werd de wasketel omgeschud op de vloer van ons
washok en die werd meteen geschrobd. Een vieze
geur van warm waswater
met de vette walm van het
wasmiddel vulde dan het
hele hok als het waswater wegstroomde naar het
gootje van de put. Het vel
van haar handen was rood
en rimpelig geworden van
al dat wassen. Een leuke
klus was het niet en mijn
vader zorgde ervoor dat er
een langzaamwasser met
wringer en een losse centrifuge kwam. Dit was al
een hele verbetering. Maar
de volautomatische wasmachine, die later kwam,
is voor veel vrouwen een
geweldige uitvinding gebleken.

Deze krant wordt gedrukt door:
06 -12272705

INFO@BEELDSTAAL.EU
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Wat betekent Overasselt
en hoe oud is deze naam?
Na enig zoeken vond ik
dat het tweede deel van
de naam, namelijk ‘Asselt’, vaker voorkomt in
Nederland. Er is in Limburg, bij Swalmen/Roermond, een plaatsje dat
zo heet.
De naam ‘Asselt’ werd
vroeger ook geschreven als
‘As(s)le’, ‘Assel’ en ‘Assele’.
Deze benamingen zijn
taalkundig te herleiden tot
de Germaanse woorden
‘aski’ en ‘lauha’. Het Germaanse woord ‘aski’ betekent zoveel als ‘(essen)
bosje op hoge zandgrond’.
Met ‘hoge zandgrond’
worden dan waarschijnlijk
de in de laatste IJstijd ont-

4

stane rivierduinen langs de
Maas bedoeld.
Het woord ‘lauha’ betekent
‘open plek in het bos’.
Later werden die twee Germaanse woorden samengevoegd tot de Frankische
namen ‘Aslao’, ‘Aschlo’, ‘Ascloha’ en ‘Ascaloh’.
Met enige fantasie kun je
hieruit opmaken dat de
naam Asselt ‘open plek bij
een essenbos(je) op hoge
zandgrond’ betekent.
Nu blijkt uit archeologisch
onderzoek dat de dorpen
Overasselt en Nederasselt
beiden zijn ontstaan op
zandige rivierafzettingen
langs de Maas. Al in 4000
Kijk ook eens op

jaar voor Christus was er
bewoning in Overasselt: er
zijn allerlei gebruiksvoorwerpen gevonden, waaronder een bronzen emmer,
zwaarden en aardewerk.
In de ontstaanstijd waren
er nog geen geschreven
bronnen waar de naam
in voor komt. De vroegste vermelding vinden we
in de oude archieven van
het bisdom Keulen. Al in
de 13de eeuw wordt ‘Asle’
genoemd in een geschrift
over de afdracht van gelden aan de Abdij van
Echternach (in het huidige Luxemburg). In 1247
worden de pastoor en de
schout van Assele, die alle-

www.overasselt.info!

bei Jacob heten, genoemd
als getuigen bij een overeenkomst.
Elf jaar later is er sprake van ‘Assele Superior’,
een verlatijnste vorm van
Overasselt, in een document omtrent een schenking aan een nonnenabdij
vlakbij Gogh.
Hinta Gravestein
Bronnen:
• Wikipedia
• Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis
• Website ‘Volkoomen’
• Website ‘Canon v Heumen’
• Fotocollectie Regionaal
Archief Nijmegen
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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 isabella Gerrits
vanuit Banja Luka in BosniëHerzegovina.
Beste Overasseltenaren,
Twee jaar geleden heb ik
Krek Zo Mot Ut als Page
verlaten voor een volgende
mijlpaal in mijn leven: een
master culturele antropo-

Groeten uit Banja luka...
logie in Nijmegen. Vandaag
zit ik in Bosnië-Herzegovina voor mijn afstudeeronderzoek antropologie.
Voor drie maandjes heb
ik mij verplaatst naar de
stad Banja Luka voor een
goede ouderwetse portie
antropologisch veldwerk.
Oftewel, blocnote in de
hand, observatiebril op, en
dan lekker mengen met de
bevolking en hun cultuur.
Ik kan mijn rakija al beter
hebben tegenwoordig…
Mijn
onderzoeksvraag
buigt zich over de huidige
situatie en verhoudingen
tussen de drie nationaliteiten die Bosnië samen een
thuis biedt: de Katholieke
Kroaten, de Orthodoxe
Serven en de Islamitische

Kijk ook eens op

Bosniakken. Het is een
kwart eeuw geleden dat zij
tegenover elkaar stonden
in een bloedige oorlog met
geweren en kwade bedoelingen, terwijl ze een paar
jaar eerder nog naast elkaar
stonden met de armen over
elkaar heen geslagen en rakija proostend. Hoe gaat
het samenleven vandaag
de dag onder de nieuwe
generatie jongeren? Om
het jullie goed uit te leggen
moest ik gelijk aan de antagonisten in ons eigen dorp
denken die het dorp eens
per jaar weer verdelen in
de Krekkers en Jutters. Het
hele jaar door zijn we Overasseltse dorpsgenoten, zij
aan zij strijdend voor de
quiz, dansend op het Kor-
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teboksenbal en dezelfde
leuke Dorpskrant lezend.
Maar als Alaaf klinkt, kiezen we partij. Dan is het
wij tegen zij. Natuurlijk is
carnaval in Overasselt lang
niet zo desastreus als de
Bosnische oorlog (behalve
als je ‘m viert zoals sommigen…), maar op dit puntje
wil ik toch een vergelijking
maken. Bosnische jongeren zijn, met uitzondering
van de hardcore fanatiekelingen, bevriend of goede
buren, maar men blijft zich
bewust dat het zomaar
weer carnaval kan worden.
In de tussentijd heffen we
het glas en proosten we samen!
Isabella Gerrits
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Deel 1: Werklandschap in wording...

Bent u ook dinosaurusbotten
Bent u ook dinosaurus botten tegen gekomen, meneer? Eén van de vragen uit een groep van zo’n 75
kinderen van basisschool de Zilverberg. We geven
een les over archeologie n.a.v. de opgravingen aan
de Schoonenburgseweg. En morgen mogen ze met
z’n allen mee naar de archeologische opgraving.
Wanneer krijg je nou de kans om bij een echte opgraving te zijn? Van een aantal gezichten is duidelijk af te lezen dat ze er zin in hebben.
In de eerste drie weken van
maart graven archeologen
voor de tweede keer op het
nieuwe bedrijventerrein.
De eerst keer hebben ze de
loop van een oude Maasarm blootgelegd en duidelijk sporen gevonden die
wijzen op menselijke aanwezigheid lang geleden.

Maar de echte bewijzen
hopen ze te vinden op het
hoger gelegen Maasduin.
Daar is waar mensen zich
vroeger vestigden. Je wilt
natuurlijk droge voeten
blijven houden. Zeker als
de rivier, toen nog zonder dijken, alle kanten op
kan stromen als het weer

eens hoog water wordt.
De archeologen graven
de bovengrond weg tot
aan het gele zand van het
rivierduin. Het duin ligt
schuin in het perceel. Van
achter de brandweerkazerne loopt de rug naar de
Schoonenburgseweg richting de boerderij van Bert
en Marga Angenendt. In
het zand worden veel sporen aangetroffen van palen, brand- en afvalkuilen,
een oven, een houtskool
winplaats en een put. We
vinden veel scherfmateriaal van aardewerk en een
paar bronzen voorwerpen
uit de Romeinse tijd. De

Groep 8 van De Zilverberg is zeer geïnteresseerd.
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eerst echte bewoningssporen zijn de paalsporen
van een z.g. ‘Spieker’, een
voorraadschuurtje op 6
houten palen. De dag erop
worden aanwijzingen gevonden van iets wat een
boerenhoeve zou kunnen
zijn geweest. Nader onderzoek naar alles wat gevonden is, moet uitwijzen
wat het is en uit welke tijd
het stamt. Een voorzichtige schatting van de ouderdom zou de 2e tot 4e
eeuw na Chr. kunnen zijn.
Maar we vinden ook oudere sporen. Vondsten
uit de brons- en ijzertijd wijzen op eerdere

...door Dronet

tegen gekomen, meneer?
aanwezigheid van mensen. Een absolute topper
is de vondst van een complete vuurstenen bijl met
een lengte
van 22cm!
Deze
geslepen
bijl
is
minstens
4500 jaar
oud (periode Neolithicum-Vlaardingencultuur).
We hebben drie scholen
bij het project betrokken,
de Zilverberg,
Zo zat deze
bijl vroeger
in z’n steel

St. Joris uit Heumen en de
Tandem uit Nederasselt.
Alles bij elkaar zo’n 150

De vuurstenen bijl

kinderen. De kinderen van
de Zilverberg komen aanlopen met hun jassen goed
dichtgeknoopt. Het is die
dag guur en koud maar dat
kan de pret niet drukken.
Met veel enthousiasme
springen ze de grote zand-
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bak in, waar we het een en
ander voorbereid hebben.
We laten archeologische
vondsten zien
uit verschillende tijden
en wijzen op
de sporen
in de grond.
Aan de kant
hebben
we
onze eigen ‘paalsporen’ gemaakt. In elk gat hebben
we een muntje verstopt
en daarna het gat dichtgegooid met donkere grond.
Met een schop ‘couperen’
ze als volleerde archeologen het paalspoor. Als
het muntje valt duiken
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ze onder gejuich met z’n
allen het gat in. Met de
groep kijken we ook bij de
‘echte opgraving’ waar een
kraanmachinist met zijn
laadschep voorzichtig de
grond afpelt. De archeologen speuren met metaaldetector en geoefend
oog het grondoppervlak
af. Soms bukken ze om
een scherfje op te rapen of
markeren ze een spoor in
het zand. Nee, ze zijn geen
dinosaurus botten tegen
gekomen, maar wel belangrijke sporen van onze
voorouders.
Frank Oerlemans
en Wim Cousijn
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uut d’n ouwe doos
p Via Henk van Lin hier nog een foto uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Zitten hier nog bekenden van u bij?
Laat het ons weten via redactie@overasselt.info.

u
Naar aanleiding van de oorlogsfoto uit ons vorige nummer kregen we twee reacties binnen. Jan
Thijssen uit Uden wist te vertellen wie er op de foto
te zien was: hij denkt dat het Martien Martens was,
die woonde in de Hoogstraat schuin tegenover Koos
de Bruin. Historicus Eef van Hout kon iets vertellen
over het bordje met nummer B 62. Zij schrijft:
“Het nummer B 62 is hoogstwaarschijnlijk het adres
van de woning achter hen. Wijk B huisnummer 62.
Uit mijn hoofd moet wijk B Schoonenberg zijn.
Omdat de huisnummering om de paar jaar bijgesteld werd, kan nr. 62 op verschillende huizen slaan,
maar dat zou ik in het archief moeten nakijken.
Misschien weet iemand anders wel voor welk huis
ze staan.”
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Maasvensters; een festival voor iedereen
In Overasselt wordt op
zondag 27 mei 2018 voor
de vierde keer het lentefestival Maasvensters
georganiseerd.
Kenmerkend is de intieme
sfeer. Dit jaar doen we hier
niet voor onder en komen
we opnieuw met een verrassend programma, gevuld met kunst, muziek,
dans, poëzie, theater en
improvisatie. Uitgaande
van creativiteit en talent
van mensen uit Overasselt
en regio zal ook deze vierde editie alle ingrediënten
hebben voor een geslaagd
festival. Bij de Veldschuur
koopt u een polsbandje,
waarmee u toegang heeft
tot alle locaties.

Vanuit de Veldschuur gaat
het publiek onder leiding
van een gids op diverse
mooie locaties genieten
van alles wat Maasvensters
biedt. Deze wandeling, die
op diverse tijdstippen begint, duurt ongeveer 1,5-2
uur.
De eerste wandeling start
kort na 13.00 uur, de laatste
rond 14.00 uur. Wanneer u
alle locaties wilt bezoeken,
is het handig om hier rekening mee te houden. De
middag wordt bij de Veld-

schuur afgesloten met een
muzikale verrassing!
Bekijk op de website de

Praktische informatie:
Wanneer: Zondag 27 mei 2018
Aanvang: 13.00 uur
Waar:
De Veldschuur, Maasbandijk, Overasselt
Kosten:
€ 5,- p.p. aan de kassa bij de Veldschuur.
Reserveren: V
 ooraf kaartjes reserveren via
maasvensters@gmail.com
Cadeautip: 	Via het maasvenstersadres kunt u kaartjes
kopen, die u vooraf cadeau kunt geven bij
een verjaardag of andere gelegenheid
Website:
maasvensters@jouwweb.nl
Facebook: www.facebook.com/maasvensters
Email:
maasvensters@gmail.com

Èwiek, 1 april 2050
Het almaar stijgende zeewater dreigt
veel eerder dan gedacht het lage land
te verzwelgen. Door overmatig gasgebruik vroeger dalen de polders nog
steeds; een nationale ramp lijkt onafwendbaar. Daarom heeft de regering
van keizer Solpanel een decreet uitgevaardigd dat het hele land vol geplant
en gelegd moet worden met windmolens en zonnepanelen. Goedschiks of
kwaadschiks. En zo geschiede.

Bijna heel Nederland is inmiddels veroverd door het technisch hoogstaande
en superieure leger van generaal Ventimolum. Alleen een klein dorp in het
oosten van het land biedt nog altijd
weerstand. Ondanks dat Èwiek – zo
heet het dorp – wat hoger ligt, hebben
de dorpelingen toch een enorme dijk
rondom hun nederzetting opgeworpen.
Geen nattigheid, geen indringers.
Twee dorpsbewoners zijn opvallend
actief in het verzet tegen de bezetter.

B er i cht u i t de toekomst …

Asserix, kleinzoon van Wimke de smid
en een wat steviger figuur: Gosselix.
Elk met zijn eigen kracht: Asserix doet
het woord en Gosselix zorgt voor de
ondermijning van de vijandelijke stellingen. Deze verzetshelden gaan het
volk van Èwiek vóór in de strijd tegen
het schier onoverwinnelijke leger van
ingenieurs, installateurs en elektriciens die onstuitbaar oprukken. Het
verzet lijkt kansloos: na een onhandige
uitlating van een van de schepenen van
het dorp, zwichten enkele boeren bijna
voor de druk van een geldwolf uit Friesland en dreigen hun buitendijkse land
voor harde munten te verkopen.
Daar weten onze dappere dorpelingen
nog wel raad mee. Er wordt snel een
vlugschrift gedrukt en hun leger verzamelt genoeg handtekeningen om een
dorpsraadgevend referendum over die
verkoop te organiseren. Maar wat niemand vermoedde gebeurt. Elke vier

Kijk ook eens op

foto’s van eerdere edities
om een goed beeld te krijgen wat u mag verwachten
en schrijf de datum alvast in uw agenda. Op de
facebook-pagina wordt de
komende tijd af en toe een
tipje van de sluier opgelicht
m.b.t. het programma.

www.overasselt.info!

jaar zijn er verkiezingen in het dorp.
D’66 krijgt de meerderheid en schaft
onmiddellijk het referendum af. Met terugwerkende kracht nota bene. Al het
missiewerk voor niets geweest.
En ook slinkt het oorspronkelijk eensgezinde verzet tegen de energieke belegering van generaal Ventimolum alras.
Waait de wind ineens uit een andere
hoek?
Zelfs op Èwiek klinken nu geluiden dat
de zelf opgeworpen dijk wel geschikt
lijkt voor wat zonnepaneeltjes. Of een
paar windmolens tegen de grens met
aartsvijand Malden wordt geopperd.
‘Wat baat ons eigenbelang als dat niet
hetzelfde is als dat van onze kleinkinderen?’
De toekomst zal leren of ook Èwiek
2100 haalt en vooral hoe: Klimaatgeneutraliseerd of dapper volhardend in
het verzet?
Pete de Windvaan
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overasseltse techneut wint innovatie prijs
De Technische Universiteit van Harderwijk looft
elke vijf jaar een grote
prijs uit voor beloftevolle
innovaties op het gebied
van duurzame energie. De
prestigieuze prijs is toegekend aan het jonge genie Silva Salix uit Overasselt. Volgens de jury heeft
Silva in zijn prijswinnend
plan nieuwe technieken
ontworpen die voortborduren op bestaande. Het
idee is even simpel als ingenieus. Het idee is om de
hoogspanningsmasten van
windmolens te voorzien.
Welbekend is dat vele omwonenden van een toekomstige windmolen vaak
langdurige
procedures
aanspannen om de plannen te keren. Door gebruik
te maken van bestaande
masten wordt de inspraak

sterk beknopt omdat het immers
gaat over bestaande masten. Het
aantal landschap
verstorende objecten neemt door
deze vondst niet
verder toe. Bovendien is de elektrische
infrastructuur al aanwezig
en kan de opgewekte energie vrijwel direct via converters aan het net worden
toegevoegd. Energiegigant
Nuon heeft de techniek
inmiddels omarmd en wil
nog dit jaar een proef opzetten op de hoogspanningsmasten aan de Maas.
De CEO van Nuon, Amnis Arvum licht toe dat
de mast aan de Maas het
meest geschikt is omdat
deze masten hoger zijn
dan de gemiddelde mast

waardoor er nog meer
wind gevangen wordt.
Weliswaar is de opbrengst
van deze techniek lager
dan van de conventionele
molen. Maar dat wordt
ruimschoots goed gemaakt
doordat de initiële kosten
vele malen lager zijn. Denk
aan het wegvallen van aankoop van de grond, aanloopkosten, procedures en
daarbovenop komt nog de
elektrische infrastructuur
die als vanzelfsprekend
reeds aanwezig is. Dat de

LANGS TuiN EN NATuuR
Terwijl de tuin een winterslaap houdt en soms onder een witte deken ligt te
rusten denkt de commissie
van “Langs tuin en natuur
Overasselt e.o.” weer aan de
open tuinendag van 2018.
Als het voorjaar komt ontwaakt langzaam de tuin en
beginnen onze groene vingers weer te kriebelen om
aan de slag te gaan in de tuin.
Het is weer wachten op de
eerste bollen die uitkomen
en de eerste voorjaarsbloemen die beginnen te stralen.
ieder jaar weer spannend
hoe de planten de winter
hebben doorstaan… Moeten
er nog planten verzet worden, omdat ze te groot zijn
geworden of moet er misschien plek gemaakt worden
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voor nieuwe planten? Want
het kan zomaar gebeuren,
dat je een heel mooie plant
gekocht hebt en er eigenlijk
geen plaats meer voor is. Zo
kan er “zomaar” een grote
verhuizing van planten ontstaan. Dat overkomt echte
tuinmensen; ze willen hun
tuin steeds zo mooi mogelijk maken en wat mooi is,
is heel persoonlijk. Er wordt
vaak heel veel liefde en energie in de tuin gestoken om
een mooi resultaat te krijgen. Heel terecht ben je dan
trots op je tuin en zou je de
tuin wel aan iedereen willen
laten zien. DAT KAN!!!! op
zondag 10 juni 2018 tijdens
de open-tuinendag. De commissie is altijd op zoek naar
nieuwe tuinen in Heumen,
Overasselt of Nederasselt.

Kijk ook eens op

Als u er over denkt om ook
eens uw tuin open te stellen,
dan willen we graag een keer
met u komen praten. Of misschien kent u iemand met
een mooie tuin; ook dat willen we graag weten.
Kijk voor meer info op www.
opentuinenoverasselt.nl.
Als u daar een berichtje achterlaat nemen wij contact
met u op. Een mail sturen
kan natuurlijk ook altijd.
Ons emailadres is: info@
opentuinenoverasselt.nl.
Vriendelijke tuingroet van de
commissie bestaande uit
Yolanda Effing
Henk van den Heuvel
Auke Huinink
Thea Peters
Marian Straatman

www.overasselt.info!

opbrengst lager is, komt
met name doordat de wieken ruime afstand moeten
behouden tot de kabels.
Silva herkent de beperking
van de wiekgrootte maar
is ook al weer bezig met
de ontwikkeling van zijn
volgend idee. Desgevraagd
wil Silva een tipje van de
sluier oplichten. Iedereen
kent de straalaandrijving
van een vliegtuig waarmee
we op vakantie gaan. Deze
turbines blazen om het
vliegtuig voort te stuwen.
Draai je ze als het ware om
dan heb je een veel compactere windturbine die
makkelijk toe te passen is
op een hoogspanningsmast. Silva heeft bedongen dat als de proef een
succes wordt, de inwoners
van Overasselt vanaf 2020
gratis energie krijgen.

Expositie werk van
Janneke Kromhout in
Verenigingsgebouw

Tot 11 mei kunt u tijdens
de openingsuren van het
Verenigingsgebouw genieten van het fraai werk van
Janneke Stulemijer-Kromhout. Als lerares Textiele
Handvaardigheid
heeft
zij veel ervaring opgedaan
met tal van creatieve technieken. Zij is uiteindelijk
met acrylverf en olieverf
gaan werken en laat haar
schilderijen werkendeweg
ontstaan uit gevoelens,
foto’s en de natuur. Haar
werk is te koop.

Terugblik vertelochtend Charisius

Ontdek je plekje

Op de Vertelochtend van
16 februari (in het Verenigingsgebouw) mocht ik
vertellen over de schoutenfamilie Charisius en hun
Overasseltse tijd. Toen
ik hier pas kwam wonen,
zo’n 3 jaar geleden, zag ik
de naam Charisius op een
straatnaambordje (zonder
toelichting) en op enkele
grafstenen bij de NH-kerk:
wat een vreemde naam!
Daar wilde ik wel meer
over weten. Er blijken 4
generaties Charisius te zijn
geweest in Overasselt, die
tussen 1740 en 1891 een
schout of burgemeester leverden. Het verhaal begon
dus ongeveer 300 jaar geleden, met een jong echtpaar
Charisius dat uit Duitsland
hier naartoe kwam. In die
tijd was er bepaald dat
alle gezagsdragers, en dus
ook de schout van Overasselt, protestants dienden te zijn. Hoewel ook
de pastoor van Overasselt
in 1607 was overgegaan tot
dat geloof, was er kennelijk
toch geen geschikte kandidaat hier beschikbaar en
werd er een uit de buurt
van Duisburg aangetrokken. Opvallend is dat de
schouten in de 18e eeuw
het vooral heel druk moeten hebben gehad met het
innen van de talrijke belastingen op van alles en nog
wat. Zij mochten een klein
deel van de opbrengst zelf
houden, maar ze moesten
dan ook flink betalen om
hun positie te verwerven.
De 2 eerste Charisiussen
en hun families waren
daarnaast ook nog boer,
met flink wat grondbezit
en zij waren alles bij elkaar
‘vermogend’ te noemen.
Voor de aanwezigen leverde het verhaal voldoende

In ons prachtige Overasselt kun je heerlijk wandelen. Onder andere op deze plek. Weet u waar
deze foto gemaakt is? Stuur uw oplossing naar:
redactie@overasselt.info.

Balthasar Charisius

aanknopingspunten voor
een levendig gesprek en
enthousiaste
reacties.
Vooral de foto’s van de
woonhuizen van de opeenvolgende schouten lokten
reacties uit: De Lepper, De
Groene Voor en De Kraaijenberg. De vreemde naam
van de verdwenen boerderij “De Cabus” konden we
met zijn allen ook niet verklaren: het kan “De Kool”
betekenen, maar waarom
dan? Onder de laatste burgemeester Balthasar Charisius nam de gemeenteraad
in 1883 het besluit een gemeentehuis te bouwen in
het Borrebos, nabij de Rotsestraat: tot die tijd werd
er in het café vergaderd…..
Bijna alle aanwezigen op
de vertelochtend waren
voor de wet getrouwd in
dit gemeentehuis met zijn
dubbele trappen! Op de
gevelsteen van de school
De Wissel staan ook de namen uit die tijd. Na afloop
heb ik van een aantal mensen nog aanvullende informatie gekregen, waar ik
weer mee verder kan. Het
is heel stimulerend dat
zo’n Vertelochtend leidt
tot een uitwisseling van
informatie over en weer!

Lage Hof heeft nu ook een Karnhuis

Annette Mengde
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!

Op 30 maart werd met
een hoogwerker het
prachtige dak geplaatst
op de 6 steunberen van
het karnhuis. Het waren
vooral de twee vrijwillige timmerlieden André
Arts en Toon den Brok
die het achthoekige eiken raamwerk kundig
in elkaar hebben gezet.
Een lust voor het oog en
een feestelijk moment.
Pannenbier!!!!!
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iN PETTO

De volgende onderwerpen hebben de aandacht van de
redactie. Vroeg of laat berichten wij hierover.
• Een nieuwe historische wandeling rond Overasselt
• Komt er weer een veerboot bij Den Tempel?
• Klimaatneutraal zijn: het dossier wind-energie
• Market Garden
• Voortgang werklandschap
• De mensen achter OJO!
Heeft u nieuws om met het dorp te delen? redactie@
overasselt.info. Deadline editie 3: woensdag 6 juni 2018.
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HELPT u MEE DE DORPSKRANT
iN DE LuCHT TE HOuDEN?
Gelukkig krijgen we veel positieve reacties op de
Dorpskrant Overasselt. Als u er ook blij mee bent, én
u kunt het missen, steun ons dan met een bijdrage op
banknr NL57RABO 0141302615 tnv SOP/Dorpskrant.

