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Nederland en 54 andere 
landen hebben het ak-
koord geratificeerd, en 
dat betekent dat we met 
zijn allen toch echt aan de 
slag moeten met het duur-
zamer maken van onze 
energiebronnen. Heumen 
heeft zich ten doel ge-
steld om klimaatneutraal 
te zijn in 2050. Dit is niet 
heel ambitieus: de steden 
Utrecht, Wageningen en 
Zoetermeer willen al in 
2030 klimaatneutraal zijn.
Helaas heeft de gemeente 
besloten zelf geen initia-
tieven te gaan nemen in de 
richting van wind- en zon-
neparken: zij wil slechts de 
kaders bieden die dan ver-
der worden ingevuld door 
burgerinitiatieven en initi-
atieven van ontwikkelaars.
Overal in Nederland wor-

den windturbines ge-
bouwd voor het opwekken 
van schone energie. Vaak 
stuit dat op protesten van 
bewoners direct in de om-
geving van de te bouwen 
molens. Men vindt dat de 
molens het landschap ver-
pesten en twijfelt aan het 
nut en de opbrengst ervan. 
Zeker als er ‘gevoelige’ lo-
caties gekozen worden en 
blijkt dat er grote inves-
teerders bij betrokken zijn, 
zoals in Overasselt het ge-
val was, gaan de hakken in 
het zand. 
De windmolens in de ui-
terwaarden bij het Kroon-
werk de Coehoorn zijn 
inmiddels afgeblazen, 
er bleek niet voldoende 
draagvlak voor te zijn. 
Er liggen nu ook plannen 

op de plank voor de ont-
wikkeling van een wind-
park aan de A73 tussen 
Dukenburg en Malden, 
ontwikkeld door Stichting 
Wiek 2 samen met het 
bedrijf Blue Bear Energy. 
Deze stichting stond ook 
aan de wieg van het wind-
park Nijmegen-Betuwe 
aan de A15. Dat park was 
een burgerinitiatief van 
Nijmegenaren die wilden 
investeren in duurzame 
energie. Zij kozen voor 
windturbines, wat ook 
stuitte op protest bij de be-
woners van de omliggende 
dorpen. De initiatiefne-
mers zijn heel uitgebreid 
in gesprek gegaan met de 
lokale bewoners, en men 
is er uiteindelijk uitgeko-
men. 

De stichting Wiek 2 wil de 
inwoners van de gemeente 
Heumen laten participe-
ren in het eventuele wind-
park aan de A73, zodat zij 
deels het eigendom en de 
opbrengsten in handen 
krijgen. Men is zelfs be-
zig te onderzoeken of er 
op de gronden rondom de 
windmolens zonnepane-
len geplaatst kunnen wor-
den:  dat zou een optimale 
benutting van het terrein 
mogelijk maken door een 
combinatie van twee soor-
ten duurzame energie. 
Ontwikkelaar Blue Bear 
Energy is bij de gemeente 
wel gaan praten over de 
plannen, maar daar is het 
tot nog toe bij gebleven. 
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Van Parijs naar Overasselt
In december 2015 is in 
Parijs het klimaatak-
koord tot stand geko-
men. Hierin is vastge-
legd dat er een einde 
moet komen aan het 
gebruik van fossiele 
brandstoffen, het ge-
bruik dat de uitstoot van 
CO2 veroorzaakt. Dit 
om te voorkomen dat de 
aarde meer dan 2 graden 
opwarmt. Het streven is 
zelfs dat die opwarming 
niet meer dan 1,5 graad 
bedraagt. 
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Oorspronkelijk was het WoZoCo aan de 
Koningin Julianastraat 8 -zo’n 20 jaar 
geleden- bedoeld voor senioren met 
een zorgbehoefte. WoZoCo betekent: 
Woon-Zorg-Complex. Het zijn 21 mooie 
etagewoningen van woningbouwver-
eniging Oosterpoort en er wonen daar 
al lang niet meer uitsluitend senioren! 

Bijzonder aan de Mijlpaal is dat er een 
prachtige ontmoetingsruimte in zit. Die 
wordt beheerd door vijf bewoners die 
speciaal hiervoor een stichting hebben 
opgericht. De ruimte is uitdrukkelijk be-
doeld voor iedereen in Overasselt. De vrij-
willigers van de Mijlpaal willen dan graag 
gastheer of -vrouw zijn. Het gebouw heeft 
ook een vergaderruimte beschikbaar en 
veel mensen uit ons dorp kennen de prik-
poli die hier op drie ochtenden in de week 
draait.

Het bestuur maakt er echt werk van om 
gezelligheid te bieden. Zoals gezegd voor 
iedereen in het dorp, en met name voor de 
wat oudere mens. Zo wordt er een paar 
keer in de week gesjoeld en in competi-

tieverband gebiljart! In het nieuwe seizoen 
wordt er een start gemaakt met koersbal. 
Je kunt er een kaartje leggen en dames 
maken soms kunstkaarten. De bingo 
wordt altijd goed bezocht. Net als trou-
wens de maandelijkse eucharistieviering. 
Kortom;  een ontmoetingsruimte met de 
sfeer van een huiskamer! Het bestuur van 
de Mijlpaal nodigt de mensen uit het dorp 
uit om een keer te komen kijken: wie weet 
zit er iets leuks voor u bij! 

Informatie bij voorzitter Rob Steenvoor-
den: telefoon: 06-54398091.

Sticiting De Mijlpaal 65
Koningin Julianastraat 8  

6611 BR Overasselt
024-6221844

Advertorial

KOm KijKen in WOZOCO nieuWe stijl
- De mijlPaal bieDt VOOral geZelligheiD -
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Mede naar aanleiding van 
de protesten in Overasselt 
wil men voor de ontwikke-
ling van duurzame energie-
projecten eerst in gesprek 
met de inwoners. Met dat 
doel worden komend na-
jaar diverse bijeenkomsten 
georganiseerd. Omdat de 
overheid de burgers bij 
de energietransitie nodig 
heeft, wil de gemeente met 
de inwoners in gesprek om 
uitleg te geven over wat er 
nodig is om dit doel te ha-
len. Men wil graag gebruik 
maken van de input en de 
stem van burgers, bijv. over 
locaties die geschikt zijn 
voor windparken, of juist 
helemaal niet. 
Naast eventuele burge-
rinitiatieven (bijv. ener-
giecoöperaties) is ook 

grootschalige energieop-
wekking nodig om de be-
oogde doelen te halen. Het 
is denkbaar dat bijv. bij 
grote zonne-energiepro-
jecten op maatschappelijk 
vastgoed burgers aandeel-
houder kunnen worden.  
In Overasselt, Nederasselt 
en Heumen komt er steeds 
één gesprek en in Malden 
twee. Voor informatie en 
aankondiging van de ge-
sprekken kan men de web-
site van de gemeente Heu-
men raadplegen. 
(www.heumen.nl)
Om het opzetten van 
energiecoöperaties door 
inwoners te stimuleren 
organiseerde de gemeente 
daarover op 26 april al een 
informatieve avond. 
In een energiecoöperatie 
zet een aantal inwoners 
van een gebied, dat kan 

een postcodegebied zijn, 
samen bijv. een ‘zonne-
park’ op en exploiteert het 
zelf. Een bedrijf of nutsin-
stelling, of een particulier, 
stelt een dak ter beschik-
king, tegen betaling of met 
een vooraf bepaalde perio-
de gratis stroom als tegen-
prestatie. De deelnemers 
aan de coöperatie investe-
ren in de koop en instal-
latie van de panelen. De 
opgewekte stroom wordt 
aan het net terug geleverd. 
Er wordt uitgegaan van 
een rendement van 5-7%. 
De opbrengst komt terug 
bij de burgerinvesteerders 
in de vorm van vrijstelling 
van energiebelasting, ‘gra-
tis’ stroom of geld op de re-
kening. De manier waarop 
dit plaatsvindt hangt af 
van welk type energiecoö-
peratie er is opgezet. Glo-

baal zijn er twee soorten: 
de postcoderoos en het 
SDE-project (SDE = Sub-
sidieregeling Duurzame 
Energie).
Meer informatie: 
www.vecg.nl en www.bur-
gersgevenenergie.nl

Hinta Gravestein

Van Parijs naar Overasselt

Steun de Dorpskrant

We brengen deze dorpskrant 
met plezier bij u. Maar dat 
kan niet voor niets. Dat wil 
zeggen: voor u is de krant 
gratis. Als u het kunt mis-
sen én u vindt het fijn om 
de krant te blijven ontvan-
gen: steun ons dan met uw  
bijdrage op banknummer  
NL57RABO 0141302615 tnv 
SOP/Dorpskrant.
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regen deert maasvensters niet!

Kijk ook eens op www.overasselt.info!

Ieder jaar eind mei etaleert Overas-
selt wat staaltjes cultuur aan de Maas. 
Dit jaar waren zo’n 150 deelnemers in  5 
groepen (mét gids!) weer op pad langs 
de verschillende haltes om naar toneel 
te kijken, van dans te genieten, naar 
gedichten en koorzang te luisteren en 
te swingen op beats van een heuse Big 
Band. Knoert gezellig was het. Ook toen 
het maar bleef regenen. Bij de Big Band 
strandden drie groepen tegelijkertijd, 
maar dat kon de pret niet drukken: met 
een geïmproviseerd regen-repertoir 
(“Singing in the rain” en zo) hielden de 
muzikanten de sfeer er prima in. Bij de 
Veldschuur maakten hapjes en drank-
jes, gelardeerd met Syrische blues, het 
geheel compleet. Na 4 edities stáát het 
evenement inmiddels als een huis.

Deze krant wordt gedrukt door:Deze krant wordt vormgegeven door:

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. Boven-
dien 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 Word-document  
(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)
Hinta Gravestein (journalist)
Lène Creemers (penningmeester)
Wim Cousijn (eindredactie)

Vormgeving:
Beeldstaal - Stefan Theunissen

Druk:
Printservice Overasselt

Copyright Dorpskrant Overasselt

Overasselt
dorpskrant

De uitgave van deze editie van de dorpskrant is mogelijk gemaakt dankzij 
een ruimhartige en belangeloze gift van mevrouw Dorothé van Gorp. 

De redactie bedankt haar van harte!
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Weer beeld Wim Klabbers 
in Overasselt geplaatst 

Houtbewerken zit ze in de genen, de 
mannen in de familie Peters. Joep is 
de derde generatie die met hout werkt 
aan de Sleeburgsestraat 3B in Overas-
selt. Ondanks dat hij in een ziekenhuis 
in Nijmegen geboren is, is hij op en top 
Overasseltenaar. Hij woont met vrouw 
Romy en zoontje Vince en drie honden 
dicht bij zijn werkplaats aan de Slee-
burgsestraat. 

Hij is opgeleid als timmerman en nadat hij 
kort in het bouwbedrijf van zijn vader had 
gewerkt, is hij voor zichzelf begonnen. Zo-
als hij zelf zegt: ‘Ik ben niet het type om 
voor een baas te werken’. Bouwbedrijf 
Joep Peters is thuis in alle vormen van 
timmerwerk, zoals bijv. daken, overkap-
pingen, interieurtimmerwerk, en dat alles 
in nieuwbouw en verbouw. Joep is al heel 
lang gepassioneerd voor het werken met 
hout als materiaal, omdat het mooi en 
duurzaam is. 

Wat heel belangrijk voor hem is, is het 
dorpsleven, de lokale gemeenschap. Hij 
maakt zich hard voor het dorp, en zet zich 
onder andere in voor de carnavalsvereni-
ging. Zijn klanten heeft hij voornamelijk in 
de regio, en hij werkt graag samen met 
andere bedrijven uit de buurt. Een groot 
voordeel daarvan is dat hij tussen de mid-
dag thuis kan eten, en veel met zijn zoontje 
kan optrekken. Gevraagd naar hobby’s die 
niks met werk te maken hebben, vertelt hij 
dat hij gek is van sportvissen. Hij heeft het 
geleerd van opa Harry Peters. De vangst 
is niet voor consumptie bedoeld: de vissen 

worden steeds teruggezet. Vissen in de 
Maas is een geliefd tijdverdrijf, maar ook 
vissen in een rivier in Frankrijk, tentje mee. 
Zeker in drukke tijden is dat heerlijk om het 
hoofd leeg te maken. Naast zijn werk als 
timmerman/meubelmaker is hij zich gaan 
toeleggen op het ontwerpen en uitvoeren 
van robuuste landelijke meubelen. Daar-
voor heeft hij het dochterbedrijf Hout Life-
style opgezet. 

Hout Lifestyle is gespecialiseerd in houten 
boomstamtafels. De tafels kunnen op maat 
gemaakt worden en bij de afwerking wordt 
gekeken naar de rest van het interieur. Alle 
meubelen worden in massief eiken uitge-
voerd. Neem een kijkje in de werkplaats 
om te zien wat er zoal mogelijk is. 

Meer informatie en contact: 
joep.peters@me.com of 06 16468907. Na 
eind juni hebben Joep Peters Bouwbedrijf 
en Hout Lifestyle een nieuwe website. 

Advertorial

bOuWbeDrijf jOeP Peters: DerDe generatie hOutbeWerKers 

De MeNS
(vrij naar Het Dorp van Wim Sonneveld)

weet nog iemand van de mens
die zich een weg baant langs de grens
teruggestuurd wordt naar de hel
een kind, een juffrouw op de fiets
het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets
ze zijn verliezers van het spel 
het spel, ik weet niet wie het speelt
en wie de wereld zo verdeelt
dat mensen minder zijn dan centen
de grenzen laten niemand door
het eigen volk gaat altijd voor
bedrijfsfaillisementen

en waar is een vluchteling nog veilig
kan een land een warme deken zijn
er speelt een kind onder de wolken
voor haat en oorlog nog te klein

weet nog iemand hoe het was
de buitenlanders in de klas
men was de vreemdeling gewend
heus het is echt niet verkeerd
als je jezelf compassie leert
en zo wat meer die ander bent

want kijk de haat grijpt om zich heen
we zijn nu bang voor iedereen
en wijten oorlog aan de ander
een bootje slechts bedoeld voor tien
dat als reddingsboei wordt gezien
vergaat in zee als waterlander

en waar is een vluchteling nog veilig
kan een land een warme deken zijn
er speelt een kind onder de wolken
voor haat en oorlog nog te klein

de politiek klit wat bij elkaar
en is de mens niet meer gewaar
en joelt wat mee met dom repliek
Ik weet wel, het is hun goeie recht
de nieuwe tijd, net wat u zegt
maar het maakt me wat melancholiek
heeft een van hen nog het besef
dat ‘n mens die vlucht ‘n mens met lef
niet per se een terrorist is
De vluchteling wordt nu geweerd
het tij van liefde is gekeerd
een mensenleven is big business
en waar is een vluchteling nog veilig
kan een land een warme deken zijn
er speelt een kind onder de wolken
voor haat en oorlog nog te klein

Dorpsdichter

Marjolein Pieks

Nadat vorig jaar al een beeld van de Overasseltse 
kunstenaar Wim Klabbers geplaatst werd bij het 
Verenigingsgebouw, is onder toeziend oog van broer 
Sjef Klabbers een ander beeld van Wim geplaatst in 
het parkje aan de Piet van Kuppeveldstraat. Nu een 
‘gehelmde’, een beeld uit een hele serie ‘gehelmden’, 
het grote thema waaraan Wim zich waagde.
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Op dit moment is het al 
even geleden en genie-
ten we volop van de zo-
mer, maar in maart was 
er na jaren wachten weer 
een paar dagen natuurijs 
in Overasselt op ons ei-
gen dorpsplein. 

Volgens echte kenners 
blijft het kunstijs, maar 
het voelde als natuurijs! 
Pikzwart, en heel erg glad, 
veel mooier dan op dat mo-
ment in de Vennen of in 
het Triavium in Nijmegen 
bijvoorbeeld. Dit mooie ijs 
hebben we te danken aan 
supervrijwilligers, die elke 
nacht tijdens de vorst in 
wisseldiensten een mooie 
ijsvloer neerleggen met 
behulp van brandslangen. 
Net zoals de ijsmeesters in 

Heerenveen, waar laagje 
voor laagje het ijs wordt ge-
maakt. 
En dat hebben we gemerkt, 
wat een ijspret voor ieder-
een op schaatsen, bijna vijf 
dagen lang! Wat was het 
genieten om te schaatsen 

midden in het dorp. Lo-
pend naar de ijsbaan, op 
de trappen of een bankje 
je schaatsen aantrekken en 
gaan. Zelfs aan de verlich-
ting is gedacht tijdens de 
gezellige winteravonden 
die week.

Voor wie nog niet zo goed 
kon schaatsen waren er 
stoeltjes om vast te houden. 
Voor de mensen langs het 
ijsbaantje was er een koek-
en-zopie tent om warm te 
blijven, de kidsclub ging 
op schaatsen, kortom heel 
veel schaatsplezier. 
Wat mogen we trots zijn 
dat we zulke fanatieke vrij-
willigers hebben die hun 
nachtrust voor deze da-
gen ijspret hebben opge-
geven! En dat vervolgens 
ook iedereen lekker gaat 
schaatsen op het mooie ijs 
en geniet van de koek-en-
zopie en het dorpsgevoel. 
Jammer dat de schaatsen 
alweer in het vet liggen te 
wachten op hopelijk vol-
gend jaar weer natuurijs.

Marieke van Munster

natuurijs in Overasselt!  

De Maas is, in die zes jaar dat ik hier nu 
woon, inmiddels een heel vertrouwde 
rivier voor me. Maar toch ............: 
Onlangs verbleef ik een week in de Ar-
dennen, in het grensgebied van België 
en Frankrijk. Mijn vrouw en ik reden 
langs dezelfde Maas, maar het was 
daar een compleet andere rivier, on-
diep en zonder scheepvaart, slingerend 
langs dromerige dorpjes. Tja en dan te 
bedenken dat ditzelfde water straks op 
een paar honderd meter langs ons huis 
stroomt.
De Maas onderscheidt zich van de an-
dere grote rivieren in ons land vanwege 
de vele grote populieren vlak langs 
haar oever. Daar is ooit veel over te 
doen geweest. ‘Grote denkers’ vonden 
dat dit niet paste in het Nederlandse ri-
vierenlandschap en bovendien zouden 
ze de oevers kunnen ondermijnen met 
hun wortelgroei, ze wilden het liefst dat 
ze allemaal gerooid zouden worden. 
Daar dachten de bewoners van de 
Maasdorpen duidelijk anders over: 

“Jullie blijven met je poten van onze 
bomen af”. “Oké, maar dan spreken we 
af dat omgewaaide bomen niet vervan-
gen worden”. Op termijn zouden ze dan 
tóch hun zin krijgen. De medewerkers 
van Rijkswaterstaat hadden er ook zo 
hun eigen gedachten bij. Langs onze 
oever ging zo’n jaar of zes geleden een 
boom om en de medewerkers reageer-
den: “De scheepvaart heeft er geen last 
van, we laten hem gewoon liggen”. Het 

lijkt als het ware dat deze boom ieder-
een uitlacht. Al snel kwamen er een se-
rie uitlopers uit haar bast tevoorschijn 
en na zes jaar zijn het inmiddels heuse 
overdwarse stammen geworden. 

Het is prachtig om te zien dat de natuur 
zich niet laat kleinkrijgen. een samen-
spel van oerkrachten en verzet tegen 
hen die het zo goed met ons menen 
voor te hebben.

OVeRDWARS F R A N K  V A N  D e N  D O O L
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1 januari was ook werke-
lijk de dag dat wij met ons 
drieën Stijn Arts en Wilma 
en Nico van den Broek met 
de molen mochten gaan 
draaien. Dat de molen al 
lange tijd bijna nooit draai-
de (wat een doorn in het 
oog was van vele Overas-
seltse inwoners) was voor 
ons duidelijk te merken. 
Als gevolg van achterstal-
lig onderhoud, was er 
veel mos en algaanslag
aanwezig op de trap 
van de molen, wat bij 
een beetje regen een 
enorm risico betekent 
voor bezoekers en mo-
lenaars. Een van de 
eerste klussen op de 
eerste zaterdag dat we 
draaiden met de mo-
len, was dan ook het 
verwijderen van alg en 
mos met behulp van 
een hogedrukspuit en 
heel veel liters azijn. 
Met dank aan de buur-
vrouw die hiervoor 
stroom en water be-
schikbaar stelde om-
dat dit op de molen zelf 
niet aanwezig is.

Vervolgens werd de rest 
van de molen geïnspec-
teerd op onderhoud wat 
dringend noodzakelijk is 
om de molen weer in een 
goede en verantwoorde 
staat te brengen. Omdat 
financieel niet alles in een 
keer haalbaar is, zijn eerst 
de meest noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden en 
klussen op een rij gezet. 
Naast het draaien met de 
molen en het rondleiden 
van iedereen die interesse 

heeft, proberen wij nu 
eerst een deel van de klus-
sen zelf op de zaterdagen 
uit te voeren. Het zal dui-
delijk zijn dat een houten 
molen, die in weer en wind 
staat, het nodige onder-
houd nodig heeft. Zo is 
inmiddels de trap van de 
molen opnieuw in de teer-
verf gezet zodat die de ko-
mende jaren weer verant-

woord begaanbaar is voor 
bezoekers en molenaars. 
Ook de wieken die vol zit-
ten met alg en mos zijn 
inmiddels aangepakt en 
schoongemaakt.
Dat de molen geen enkele 
stormbeveiliging had is 
ons op 18 januari tijdens 
die heftige storm duide-
lijk geworden; inmiddels 
hebben we zelf een extra 
storm voorziening aan-
gebracht die er voor moet 
zorgen dat de molen ook 
de meest heftige stormen 
moet kunnen doorstaan.
Kleinere reparaties wor-

den door ons zelf zoveel 
mogelijk uitgevoerd, zodat 
het budget dat er is zoveel 
mogelijk aan de grote klus-
sen besteed kan worden.

Met de Lage Hof zijn we in 
overleg, om te kijken waar 
wij onze activiteiten door 
samen te werken kunnen 
versterken. De eerste ini-
tiatieven zijn genomen om 
ook de scholen weer op be-
zoek bij de molen te krij-
gen; vroeger was dit een 
onderdeel van het com-
muniefeest op de scholen, 

maar dit is inmiddels in de 
loop der jaren verloren ge-
gaan.

Een grote teleurstelling 
was het dat op koningsdag 
een stel onverlaten in hun 
slooptocht door het dorp 
ook de molen aan heb-
ben gedaan; Hierbij zijn 
kettingen die voor de vei-
ligheid zijn aangebracht 
losgegooid en is het hekje 
van de molen ontvreemd 
en later in de vijver aan de 
Oude Kleefsebaan terug-
gevonden. Een geluk bij 
een ongeluk is dat wij net 

de “extra” stormvoorzie-
ning hadden aangebracht, 
zodat de molen niet is 
gaan draaien, daardoor is 
grote schade voorkomen.

De komende jaren willen 
wij besteden aan het weer 
op de kaart zetten van de 
molen en het vak van mo-
lenaar door te geven aan 
nieuwe mensen. Voor het 
opleiden van nieuwe vrij-
willige molenaars hebben 
wij het geluk dat hier vol-
doende ervaring op de mo-
len aanwezig is en dat de 

molen, door het Gilde 
van Vrijwillig Mole-
naars, is aangewezen 
als instructiemolen. 
Dus wie wil kan nu de 
opleiding tot vrijwillig 
molenaar in Overasselt 
zelf gaan volgen. Wat 
dat inhoudt kunnen 
we je in een persoon-
lijk gesprek op een van 
de zaterdagen dat we 
draaien haarfijn uitleg-
gen. En denk niet dat 
is veel te moeilijk voor 
mij, want als je het echt 
leuk vindt kan ieder-
een het leren.

In de komende edities 
van deze dorpskrant wil-
len we verder ingaan op de 
historie en het functione-
ren van molens en van het 
reilen en zeilen op molen 
Zeldenrust in het bijzon-
der. Loop eens binnen bij 
de molen als deze draait 
op zaterdagen van 13.00 – 
16.00 uur of op andere da-
gen als de molen draait.

Wij zijn er klaar voor om 
jullie te ontvangen:

Stijn Arts
Wilma van den Broek  

Nico van den Broek

molen Zeldenrust in Overasselt heeft 3 nieuwe molenaars
Per 1 januari 2018 zijn 3 nieuwe molenaars gekomen 
op molen Zeldenrust. Doel van deze molenaars is 
de molen weer regelmatig te laten draaien en het 
onderhoud van de molen weer op orde te brengen.
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Deel 2: Werklandschap in wording...                                                     ...door Dronet
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Het is inmiddels al weer 
bijna zomer en de voor-
bereidingen voor de OJO-
week van 2018 zijn in volle 
gang! De verschillende 
commissies zijn al druk 
aan het vergaderen, de 
jaarlijkse collecte is al 
achter de rug en dit jaar 
hebben we met de OJO 
meegedaan aan de RABO 
clubactie. Iedereen die tij-
dens deze actie zijn of haar 

stem heeft uitgebracht op 
de OJO willen wij bedan-
ken. Met deze actie en de 
collecte hebben we weer 
een mooi bedrag op we-
ten te halen, zodat we ook 
dit jaar weer een fantasti-
sche OJO week kunnen 
organiseren met een hoop 
schmink, spelletjes, wa-
terpret en natuurlijk een 
spelkamp. Dit jaar staat de 
OJO in het thema van “het 

landleven” en het belooft 
weer een leuk en gezellig 
jaar te worden. De leiding 
heeft er in ieder geval al 
ontzettend veel zin in en 
inmiddels hebben al 72 
kinderen zich aangemeld. 
Heb je je zoon en/of doch-
ter nog niet aangemeld 
doe dit dan snel! 

Groetjes, de Hoofleiding

De OjO!

De genetische acade-
mie van de universiteit 
van Harderwijk heeft 
Overasselt geselecteerd 
voor een breed verwant-
schapsonderzoek. Het 
onderzoek heeft als 
doel om met een DNA-
monster de onderlinge 
familieverbanden van 
Overasseltse families in 
kaart te brengen. 

Het hoofd van het onder-
zoeksteam, de heer Silva 
Salix, legt uit dat Overas-
selt is gekozen vanwege 
zijn unieke sociale struc-
tuur. Daarmee doelt hij 
op de vele verenigingen en 
clubs die het dorp rijk is. 
Doel van het onderzoek is 
om aan te tonen of een be-
paald DNA in de ene ver-

eniging veel meer 
voorkomt dan in een an-
dere. Men verdeelt de uit-
komsten in drie groepen. 
Groep één wordt gevormd 
door families die al gene-
raties in Overasselt wo-
nen. Groep twee bestaat 
uit families van gemengde 
huwelijken, dat wil zeggen 
dat er binnen die groep 
door Overasseltenaren ge-
trouwd is met mensen van 
buitenaf.  Ten slotte groep 
drie die bestaat uit inwo-
ners met DNA dat volle-
dig van buiten Overasselt 
afkomstig is. Het onder-
zoeksteam wil inzicht 
verschaffen in de sociale 
structuren. Of bijvoor-
beeld de voetbalclub voor-
namelijk uit de ene groep 
bestaat terwijl in de ten-

nisclub een andere groep 
de boventoon voert.
Het onderzoek heeft tot 
veel protest en tegenstand 
geleid. De tegenstanders 
onder leiding van me-
vrouw Hibrida Mikstum 
verklaren dat het onder-
zoek op het eerste gezicht 
onschuldig lijkt en de 
groep tegenstanders weet 
best dat het de laatste tijd 
nogal hip is om DNA-
materiaal af te staan om 
erachter te komen waar je 
achtergrond ligt. Maar is 
het wel zo verstandig om 
je DNA-materiaal naar 
niet geaccrediteerde par-
tijen te sturen die bewust 
rookgordijnen optrekken 
en volstrekt onduidelijk 
zijn over je privacy?

Alle informatie die 
men verstrekt, zo-
als de naam, de ge-
boortedatum, het 
geslacht, de raciale 
afkomst en medi-

sche geschiedenis van elke 
deelnemer aan de DNA-
test en hun (vermeende) 
familierelatie tot elkaar 
wordt slechts gebruikt om 
de DNA-test naar behoren 
uit te voeren, zo verzekert 
de heer Salix. Bovendien 
krijgt elke deelnemer een 
rapport van het onderzoek 
inclusief alle familierela-
ties van de betrokkenen.

Als alles volgens planning 
verloopt,krijgt u binnen-
kort een oproep om in juli 
wangslijm af te staan in 
het WoZoCo de Mijlpaal 
in Overasselt ten behoeve 
van het onderzoek. Bij de 
oproep hoort een uitge-
breid vragenformulier dat 
u vooraf dient in te vullen.

Verwantschapsonderzoek in Overasselt
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Op het Nederlands Kam-
pioenschap Judo tot 15 
jaar te Leek Groningen, 
is de Overasseltse  Ben 
de Cort, geboren in 2005, 
kampioen geworden in 
zijn gewichtsklasse tot 
38 kg.

Erg gemotiveerd en een 
beetje zenuwachtig werd 
de reis naar Leek onderno-
men met publiek en coa-
ches. Judoën op het hoog-
ste niveau in jouw leeftijd 
klasse, is het mooiste om 
mee te maken. 
De 3 clubgenoten van  
Budoschool Gennep, 
www.budoschoolgennep.
nl werden helaas in de 
voorrondes uitgeschakeld, 
maar kijken terug op een 
mooi NK. Ben had de dag 
van zijn leven. Goed voor-
bereid tijdens de trainin-
gen in Gennep, Heumen 
en Nijmegen, ging hij de 
Tatami op. “Ik moet 5x 
winnen”, waren zijn woor-
den voor aanvang van het 
toernooi. En dat deed hij, 

en hoe. Alle vijf partijen op 
Ippon winnen, geen scores 
tegen. Er was geen judoka 
die grip kreeg op hem. Coa-
ches en publiek werden 
mee genomen in deze uit-
zonderlijke prestatie door 
deze getalenteerde judoka. 
Een mooi hoogtepunt voor 
hem, judovereniging Heu-
men en Budoschool Gen-
nep, die niet eerder een 
Nederlands kampioen on-
der hun gelederen hadden. 
Ben is als 4-jarige begon-
nen met judo bij Judover-
eniging Heumen, www.

judoverenigingheumen.nl, 
en heeft dit altijd met heel 
veel plezier en enthousi-
asme gedaan. 

Toen hij talent toonde, 
werd hij door de trainer 
gevraagd om voor Budo-
school Gennep uit te ko-
men op wedstrijden omdat 
judovereniging Heumen 
geen wedstrijdteam heeft. 
Na een tweede plaats op 
het districtskampioen-
schap in 2017 werd hij gese-
lecteerd om mee te trainen 
met de selectie bij het Re-

gionaal Trainingscentrum 
in Nijmegen. Eerder dit 
jaar werd hij districtskam-
pioen in Roermond, wat 
hem een plaatsing op het 
NK opleverde. Ben traint 
3x per week op de verschil-
lende locaties. Ook thuis 
heeft hij een judomat ter 
beschikking en er wordt 
dan ook regelmatig ge-
spard en gestoeid met zijn 
eveneens judoënde broers 
en vader. Ben is een harde 
werker en zeer gediscipli-
neerd. Dat blijkt wel uit 
zijn uitmuntende cijfer-
lijst op het 2-talig VWO 
en zijn niet onverdienste-
lijke trompetspel bij Big-
band 6611. Gelukkig blijft 
er daarnaast ook nog tijd 
over om lekker te voetbal-
len of te gamen met zijn 
vrienden.

Op 18 mei kreeg Ben uit 
handen van de kersver-
se wethouder van Sport 
Maarten Schoenaker de 
Heumense Sportpluim. En 
hij was er blij mee!

ben de Cort nederlands Kampioen judo
Wéér een nationaal kampioen uit Overasselt

Nederalands Kampioen Ben de Cort, 2de van links. 

VAARWeL eN 
TOT ZIeNS!

een markante periode 
in de geschiedenis van 
de gemeente Heumen is 
nu afgesloten. In de mei-
maand namen de voor-
malige wethouders ellen 
de Swart, Henk van den 
Berg en eric Laurant af-
scheid van de politiek. en 
dat deden ze in Overas-
selt! Waar anders?
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De inwoners van Over-
asselt hebben in de 
vijftiger jaren versteld 
gestaan van een stel 
evenwichtskunstenaars 
en luchtacrobaten 

Langs een wiebelende ka-
bel, die vanuit een boom 
bij café Berlie naar een van 
de galmgaten van onze 
kerktoren was gespannen, 
wandelde een koordloper. 
Hij liep gewapend met 
een balanceerstaaf naar 
de omloop van de toren.  
Dit nummertje griezelen 
maakte deel uit van het 
adembenemende optre-
den van een clubje  “Sky-
riders”. Het begon eigenlijk 
heel simpeltjes. Over een 
strak koord dat op enkele 
meters hoogte horizontaal 
boven de grond gespannen 
was, liep de acrobaat enke-
le malen met grote indruk-
wekkende passen heen en 
weer.
Maar toen hij op de draad 

een stoel erbij sleepte en 
op deze stoel op zijn hoofd 
ging staan, durfde ik bijna 
niet meer te kijken. Ook 
zag ik dat mijn moeder 
en nog meer vrouwen hun 
ogen soms dicht knepen. 
Sensationeel werd het 
echter toen hij met koene 
beweging vanaf een trap 
op de kabel ging staan, die 
betrekkelijk stijl hellend 
naar de torentrans leidde 
en daar zijn gewaagde be-
klimming begon. Voetje 
voor voetje schuifelde hij 
naar boven, de lange ba-
lanceerstaaf in zijn han-
den geklemd. De schui-
felende pasjes werden 
allengs steeds groter en zo 
stapte hij stevig door naar 
boven, geconcentreerd 
kijkend naar het slappe 
koord.  Je hoorde de “aahs 
en oohs” van het publiek 
dat door deze waaghalzerij 
hun ogen niet kon gelo-
ven. Een klaterend applaus 
golfde naar boven waar de 

waaghals,  doodleuk han-
gend uit de toren, naar 
zijn toeschouwers stond 
te zwaaien. Met deze stunt 
was het griezelen nog niet 
ten einde want even later 
kon men hem bezig zien 
bij het assisteren van zijn 
collega, die met een daar-
voor speciaal gebouwde 
motorfiets een heel eind 
tegen deze kabel opreed. 
Teneinde motor en berij-
der in evenwicht te hou-
den bungelde hij zwaaiend 
onder de balancerende 
coureur. Een vrouwelijke 
waaghals deed nog een ex-
tra duit in het zakje door 
zich aan een katrol langs 
de draad naar beneden te 
laten suizen. ‘s Avonds in 
het donker werd het ge-
hele spektakel nogmaals 
vertoond. Er stond een 
machtig grote lamp op een 
aanhanger die de gehele 
kabel en kerk in het licht 
zette. Deze lamp bleek een 
zoeklicht te zijn vanuit de 

oorlog. Met de lichtstraal 
probeerde men toen vlieg-
tuigen te “vangen”. 

Terwijl de acrobaat, fel 
verlicht in zijn spierwitte 
hemd, de draad aan het 
beklimmen was probeerde 
ik, in mijn enthousiasme 
om het noch beter te zien, 
op de aanhanger te klim-
men. Toen ik deze echter 
aanraakte kreeg ik zo`n 
klap dat ik achterover op 
de grond neer tuimelde, 
omdat het hele gevaarte 
onder stroom stond. Hier-
door was dit grote spekta-
kel voor mij abrupt voor-
bij en ik ben huilend naar 
huis gerend, mijn vader en 
moeder achterlatend. La-
ter kwam ik tot de conclu-
sie dat je voor deze stun-
ten wel veel lef dient  te 
hebben, omdat er rond de 
kerktorens altijd een ste-
vige wind waait.

Theo Dinnissen

Luchtacrobaten in Overasselt
Herinneringen uit de vijftiger jaren

Kijk ook eens op www.overasselt.info!

Minse die un dialect proate, 
verdiene over ut algemin 
minder as minse die ABN 
proate. Dé opmerkelikke 
resultoat kumt uut un on-
derzuuk van Jan van Ours, 
hoogleraar Arbeidsrecht an 
de Universiteit van Tilburg.
En dé verschil is nie ge-
ring. Dur de bank genome 
verdiene volges van Ours 
dialectproaters zo’n vijf tot 
vieftien procent minder en 
dé geldt ut mist vur hoogop-
geleide kels. En dé verschil 
liekt nie toe te schrieve aan 

opleidingsniveau of won-
plats. Van Ours sluut discri-
minatie op de arbeidsmert 
nie uut. Van minse die un 
dialect proate wurdt wel us 
gezéd de ze minder produc-
tief zien, en worre duk as 
‘een bietje dom’ gezién. Un 
dialect wurdt van vroeger 
hin al gauw gezién as uut 
un un aachter geblieve ge-
bied en dé riemt nie mi un 
hoge opleiding. In pláts van 
onderling te kifte over woar 
het beste carnaval gevierd 
wurdt, is het misschien 

verstaandiger um dizze di-
alectische profilering an de 
kaak te stelle. Dialectproa-
ters van Overaasel, verinigt 
oe! Ingsele zien de stadse 
ons toch allemoal as boere. 
Dus Voalenberg, Ewiek, Vo-
gelezang, Schonneberg en 
Worsum: sluut dé verbond. 
En ereges in ut midde van 
ut durp mugge de vertegen-
woordigers dan bij mekoar 
komme, om dizze discrimi-
natie te bevéchte. As un sort 
Verenigde Naties in het klén. 
Bekske kibbeling, vloaien 

en worstenbreudjes in de 
pauze. Keigezellig toch? Als 
slotakkord van di stukske, 
noem ut ons Dialectisch 
Manifest, un klén lichtpuntje 
vur de dialectproaters onder 
ons. Uut een onderzuukske 
van datingwebsite parship.
nl bliekt un dialect het mist 
sexy te zien. We mugge dan 
wel minder betoald kriege, 
sexy zien we zeker.

Bron: https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_
id=2864834

Onderbetoalde dialectproaters van Overaasel, verinigt oe!
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Op zondag 8 juli vindt er 
van 11.00 tot 16.00 uur op 
Buurderij de Lage Hof 
aan de Kasteelsestraat 
25 en bij Staatsbosbe-
heer aan de Donder-
bergweg 3 in Overasselt 
een ontmoetingsdag 
plaats rond het thema 
‘de oogst van het land’. 

Bijzondere  
samenwerking
Het leek er even op dat er 
een kink in de kabel zou 
komen van een mooie tra-
ditie. Door de aanleg van 
het werklandschap rond-
om Buurderij De Lage Hof 
verdween het stukje land 
waarvan op eerdere Maai-
dagen de rogge geoogst 
werd. Gelukkig bleek er 
achter de accommodatie 
van Staatsbosbeheer aan 
de Donderbergweg ook 
een veldje rogge te staan. 
Dit gegeven heeft geleid 
tot een bijzondere samen-

werking tussen Buurderij 
De Lage Hof en Staatbos-
beheer, met als gevolg dat 
de Maaidag 8 juli op twee 
locaties zal plaatsvinden.

Open huis 
Staatsbosbeheer
Startpunt van de Maai-
dag is Buurderij De Lage 
Hof. Minimaal één maal 
per uur rijdt vandaar een 
huifkar (voor 6 personen) 
naar de parkeerplaats van 
Staatbosbeheer en weer 
terug. De 1e rit vertrekt om 
11.30 uur. Vrijwilligers van 
het museum De Lage Hof 
maaien de rogge op een 
perceel achter het kantoor. 
In de schuur houdt Staats-
bosbeheer ‘open huis’ en is 
er uitleg over de verschil-
lende werkzaamheden. 

Ook is het mogelijk om 
deel te nemen aan een 
excursie naar het nabijge-
legen Roelofsven, onder 

leiding van vrijwilligers 
van de natuurorganisatie 
I.V.N.

Jubileum 
Buurderij De Lage Hof
Wie de huifkartocht niet 
maakt en alleen de locatie 
van De Buurderij bezoekt, 
zal zich ook beslist niet 
vervelen! De activiteiten 
hebben bovendien een 
feestelijk tintje, want het is 
dit jaar op de kop af 5 jaar 
geleden dat Buurderij De 
Lage Hof aan de Kasteel-
sestraat werd gevestigd. 

In de Buurderij zal er aan-
dacht besteed worden aan 
dit jubileum en aan alle 
gerealiseerde projecten 
die tot stand zijn gekomen 
door de inzet van vele vrij-
willigers. Zoals de voor-
tuin, timmerwinkel, de 
moestuin, het kippenhok 
en de binnen- en buiten-
winkel. 

Op het dak van het in aan-
bouw zijnde karnhuisje 
zal deze dag een profes-
sionele rietdekker een de-
monstratie komen geven. 
Voor kinderen zijn er zoals 
altijd ook leuke activitei-
ten. In de bakoven ligt het 
deeg al klaar waarmee ze 
lekkere koekjes kunnen 
bakken. En er is een span-
nende museumspeurtocht 
met aan het eind een leuk 
prijsje voor de jonge deel-
nemers.

Contact
Voor meer informatie over 
de Maaidag kunt u con-
tact opnemen met Piet van 
Casteren (06-12673696) of 
Albert van Hezewijk (06-
15243550). 

Of mail uw vraag naar mu-
seumdelagehof@gmail.
com. Ook kunt u kijken op 
onze website www.buur-
derijdelagehof.nl

maaidag bij buurderij 
De lage hof en staatsbosbeheer
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VOORTBeSTAAN 
DORPSKRANT OVeRASSeLT

Anderhalf jaar draaien we nu. en we hebben er plezier 
in. Vanuit het dorp ontvangen we ook regelmatig posi-
tieve reacties. 
en dat stimuleert om dóór te gaan. Financieel komen 
we iedere uitgave weer nét rond. Heel blij zijn we met 
onze spontane sponsoren. Het gebeurt na iedere uit-
gave weer dat we van enkele Overasseltenaren wat 
geld overgemaakt krijgen. 

De laatste keer zelfs een ruimhartige anonieme bij-
drage in een enveloppe in de brievenbus van een 
van onze redactieleden. We hopen dat dit dóór blijft 
gaan zodat het blad gratis kan blijven. Dus als u het 
kunt missen, maakt u dan wat over naar NL57RABO 
0141302615, tnv SOP/Dorpskrant

ReDACTIeLeDeN GeZOCHT
De redactie zoekt nog steeds nieuwe mensen om mee 
te helpen de Dorpskrant in de lucht te houden. Schrij-
ven van stukken, foto’s maken, interviews, maar ook 
het regelen van de bezorging e.d. zijn taken die we 
graag willen delen. Liefst met wat jongere dorpsgeno-
ten. Melden bij redactie@overasselt.info 

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?
• Voortgang werklandschap

Heeft u nieuws om met het dorp te delen? redactie@
overasselt.info. 

IN PeTTO


