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Stichting Overasselt Promotions (SOP)
bestaat 25 jaar
Ze werken achter de
schermen. Maar hun
werk is al vele jaren
zichtbaar. Het draagt bij
aan de naamsbekendheid van ons dorp en
vooral aan de leefbaarheid.
Het begon allemaal met de
Vierdaagse, nu zo’n 25 jaar
geleden. Wandelaars, maar
ook dorpsgenoten lieten
zich ontvallen: “Wat is het
hier een verschrikkelijk
dood dorp als je hier doorheen moet!”. De plaatselijke ondernemersvereniging voelde zich weliswaar
aangesproken, maar kon
niet besluiten hier veran-

Overasselt in de
schijnwerper zetten!

dering
in aan
te brengen.
Naar
Maldens voorbeeld
is toen de Stichting Overasselt Promotions opgericht.
Want, zo was de verwachting, dan zou je subsidie
van de gemeente kunnen
krijgen en dan kún je wat.
Maar de eerste jaren bleef
die subsidie uit. Pas later
werd er een “waarderingssubsidie” toegekend, nét
op het moment dat het bestuur van de nieuwe stichting het bijltje erbij neer
wilde gooien. De mannen
van het eerste uur van
SOP waren Piet Marechal,
Kijk ook eens op

Gerard
Duighuisen
en Hennie
van Lin (junior).
Deze drie druk bezette
mannen zochten er nog
drie bij die wél tijd hadden: Gerrit Duighuisen,
Hennie van Lin (senior) en
Henk van Hout (die van de
spoorwegen). En dat was
het kersverse bestuur.
Nu weet iedere Vierdaagse
loper het dorp Overasselt te waarderen om zijn
warme ontvangst met veel
muziek, publiek en vlagvertoon. Van een dooie
boel naar een waar feest
dus! De zes mannen zorg-

www.overasselt.info!

(Oud-)leden bestuur Stichting Overasselt Promotions.
Vlnr: Wim de Graaff, Hennie
van Lin jr, Marc Derks, Hennie van Lin sr, Jos Swinkels,
Willie Lemmens en Gerard
Duighuisen. Niet op de foto
Piet Marechal en Peter de
Boer Mooren.
Foto: Bart Nijs

den voor inkomsten via
sponsoren, de jaarlijkse
gemeentesubsidie en de
verhuur van 2 toiletwagens. Die toiletwagens
hebben ze destijds zelf
gebouwd van 2 caravans.
Ondanks zijn hoge leeftijd
(90!) kun je voor je evenement of feest nog steeds
een toiletwagen huren bij
Hennie van Lin (senior).
Vervolg op pagina 2
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Stichting Overasselt Promotions (SOP) bestaat 25 jaar
Vervolg van Voorpagina
En zolang het nog gaat,
helpt hij je bij de installatie
er van. Met de inkomsten
kon er nu geïnvesteerd
worden om het Vierdaagsefeest echt goed “aan te
kleden”.
Kilometers vlaggetjeslijnen zijn er in de loop van
de tijd aangeschaft: “pavoiseerlijnen” heten die.
En maar liefs zo’n 400
vlaggen van allerlei nationaliteiten. Er werd muziek
geregeld en later werden
ook de Overasseltse lopers
zichtbaar gemaakt en onthaald. De doorkomst van
het wandelfestijn zorgde
ervoor dat Overasselt als
een warm en hartelijk en
gastvrij dorp bij een groot
publiek op de kaart kwam
te staan.

Na die beginjaren groeide het aantal activiteiten
langzaam uit. Het SOP
werd meer en meer een
club mensen dat tal van
dorpsevenementen ging
ondersteunen. Zonder volledig te willen zijn noemen
we er hier een paar. Zo coördineren zij de jaarlijkse
dodenherdenking bij het
Parachute -monument,
leuken zij de intocht van
Sinterklaas op en versieren
tijdens de kerstperiode de
Hoogstraat met sfeervolle
lampjes en kerstbomen.
Vooral fijn voor nieuwkomers in het dorp is het
welkomsmandje met goed
verzorgde informatie over
wat er zoal te doen en te
halen is in Overasselt. Met
name Rose van Lin heeft
er (samen met anderen) al
vele honderden bezorgd.

En ieder jaar wordt de
SOP-trofee uitgereikt aan
een club of persoon die
ervoor zorgt dat Overasselt op een positieve manier bekendheid krijgt.
Het is een aanmoediging
voor alle dorpsgenoten om
aan het eigen dorp bij te
dragen. De prijs wordt op
Koningsdag
uitgereikt.
Een wat afwijkende activiteit is het opdrachtgeverschap en de financiering
van het beeld “De Schoer”,
een herinnering aan de
veerman die je ter hoogte
van boerderij Den Tempel
de Maas over kon zetten.
Gevraagd naar de ambities
van het huidige bestuur is
het antwoord kort en duidelijk: alles doen wat bijdraagt aan de samenhang
en leefbaarheid van Overasselt. Dat gebeurt nu al 25

jaar. De fakkel van het SOP
wordt langzaamaan overgedragen van de oprichters
naar een jongere generatie.
En: er is nog plaats voor
nieuwe mensen, graag
zelfs. Je hoeft er niet voor
te solliciteren en kunt gewoon een mail sturen naar
overasselt@overasselt.info
en dan wordt er contact
met je opgenomen.

Steun de Dorpskrant
Bent u er blij mee dat u zes
maal per jaar dit blad gratis
in de bus krijgt? Dan help
ons om dit ook financieel
haalbaar te houden. Als
u het kunt missen, maak dan
uw bijdrage over naar
NL57RABO0141302615 ten
name van SOP/dorpskrant.
We danken u daarvoor
namens het hele dorp!

Advertorial

Échte verse friet en huisgemaakte snacks!

Het is weer iets heel anders, friet die met
schil gebakken wordt. Joris Visser en
zijn zakenpartner Nadine Lejeune van
cafetaria Overasselt zeggen: ‘Niet omdat we lui zijn laten we de schil zitten,
maar puur voor de smaak. We willen
ons met de smaak van de friet onderscheiden en bakken daarom ook iedere
dag vers. Bovendien krijg je door de
schil op te eten meer voedingsstoffen
binnen, want schillen zitten bomvol vezels, mineralen en andere belangrijke
stoffen.’
Joris zegt: ‘Het is in blind tests bewezen
dat friet mét schil veel lekkerder is. Over
smaak valt niet te twisten. Wij kiezen voor
kwaliteit en beoordelen op smaak en baseren hier onze keuzes op wat we opnemen in ons assortiment. Maar we willen
het iedereen naar de zin maken en hebben dus nu ook Franse friet in ons assortiment opgenomen.’ Met schil hebben ze
er veel werk aan; de aardappelen moeten

worden geselecteerd, gewassen, gesneden en voorgebakken. Trots vertelt Joris,
‘Ik heb ook nog een zaak in Apeldoorn en
Zutphen. Dus heb heel wat aardappelen
nodig en daarom heb ik een eigen aardappelveld bij een boer die biologisch voor me
teelt.’ Want duurzaam en biologisch daar
gaan ze voor. Niet alleen bij de aardappelen, maar ook een heel aantal snacks
voldoen hier aan. En het is te zien aan de
kartonnen verpakking van de friet en de
snacks. ‘Zo weinig mogelijk plastic gebruiken we’, aldus Nadine. Het assortiment
bevat voor elk wat wils en bestaat naast
gebruikelijke snacks uit biologische Eko
Snacks en snacks uit eigen keuken. ‘De
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Kijk ook eens op
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producten die we voor snacks uit eigen
keuken gebruiken zijn van goede kwaliteit
en vers en bij de bereiding gebruiken we
geen conserveermiddelen’, vertelt Joris.
‘Niet alleen bij onze eigen snacks letten
we op de kwaliteit, maar bij alle producten
die we verkopen en we gebruiken goede
olie om in te bakken. We doen geen concessies aan de kwaliteit. Vakmanschap en
ondernemerschap gaan bij ons samen.’
Kortom, cafetaria Overasselt is de moeite
waard om eens te bezoeken. De open inrichting maakt dat je goed kunt zien hoe
alles bereid wordt. Je kunt ook bellen naar
024-7619901, dan zorgen ze dat je bestelling klaar staat.
Cafetaria Overasselt
Hoogstraat 15-B
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag:
16.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 11.45 tot 20.00 uur
Zaterdag en zondag: 12.00 tot 20.00 uur

Openluchtbioscoop in Overasselt
dorpskrant

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: W
 ord; .doc-bestand/
.docx-bestand
Foto’s: l os 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)

Er kan toch wel veel in ons kleine dorp: je moest er wél je eigen stoel voor meenemen, maar dan had je ook wat! Onder de blote sterrenhemel werd de met
Oscars overladen film La-La-Land vertoond, een wervelende en romantische
muziek- en dansfilm. Het was het cadeau dat de Stichting Overasselt Promotions (SOP) het dorp heeft aangeboden tijdens de viering van hun 25-jarig
bestaan. Een soepele samenwerking tussen SOP, het Verenigingsgebouw en
Filmcafé Overasselt. Een pluim voor hen die dit allemaal technisch mogelijk
hebben gemaakt…

Wegens vrijgekomen plaats en toegenomen drukte gevraagd:

Zelfstandige barhulp
18 jaar of ouder

- 1 avond per week (voorkeur Di-Do) beschikbaar
- ca. 4 uur per week
- bereid om deel te zijn van een gezellig en productief team
- vrijwilligersvergoeding beschikbaar
- Verenigingsgebouw Overasselt

Interesse?

Vraag Hennie van Lin 0612299053 of mail: hennievanlin@gmail.com

Vormgeving:
Beeldstaal - Stefan Theunissen
Druk:
Printservice Overasselt

Deze krant wordt vormgegeven door:

Deze krant wordt gedrukt door:

Copyright Dorpskrant Overasselt
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!
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KidsClub Overasselt gaat weer van start
Na een rustige en warme zomerperiode
is het schooljaar intussen weer begonnen en dat betekent dat ook de KidsClub
Overasselt weer van start gaat. Niet, zoals vorig jaar, met een kleine activiteit op
woensdag of zaterdagmiddag, maar met
leuke, grote activiteiten voor iedereen
tussen de 2 en 12 jaar.
De KidsClub Overasselt organiseert als
eerste activiteit een heuse wijkheldendag op woensdag 3 oktober. Tijdens
deze middag leren de kinderen wat het
inhoudt om een wijkheld te zijn, gaan we
gezamenlijk afvalprikken, spelen we leuke spellen en knutselen we nieuwe voor-

Activiteiten KidsClub
Overasselt 2018/2019

werpen van afval. Net zoals vorig jaar
gaan we ook dit jaar weer lekker spoken
op 31 oktober tijdens Halloween. We
hebben ervoor gekozen om dit jaar een
route te plannen in het gebied tussen de
Boterbosstraat, Monseigneur Van der
Burgtstraat en Zilverbergweg. U kunt
uzelf al opgeven als adres waar de kinderen aan mogen bellen voor een ‘trick
or treat’, door een mailtje te sturen naar
kidscluboverasselt@gmail.com.

3 oktober
Wijkheldendag
31 oktober Halloween Griezeltocht
14 november 	Naaien en pimpen van
een tas
28 november Mega Sinterklaas Festival
12 december Kerstknutselen
19 januari
Mini Playbackshow
Meer info over de KidsClub op
www.facebook.com/kidscluboverasselt
of op de website van het Verenigingsgebouw.

Leve de Overasseltse vrijwilligers van de Overasseltse bieb

Willie Lemmens

José Kunst

Hannie Janssen-Bouwmeester

Anneke Bouma-Vinkers

Ben Arts

Fred Bosmans

Overasselt is maar een
klein dorp met krap
3000 inwoners. Maar: er
ís een bibliotheek.
Die Bieb is een van de
kleinste filialen van de
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. Voor slechts
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4 uren per week is er personeel van deze instelling aanwezig. En wel op
momenten dat de kinderen op school zitten. Dat
lijkt haast een script voor
een sterfhuis. Maar gelukkig zijn er vrijwilligers die
iedere
door-de-weekse
Kijk ook eens op

middag aanwezig zijn en
die kunnen helpen bij het
uitzoeken en lenen van
boeken. En hoewel de collectie boeken hier natuurlijk niet zo groot is, kun je
via het internet álles vanuit
Nijmegen of andere filialen
laten komen. Zo nodig hel-

www.overasselt.info!

pen die vrijwilligers je ook
dáár bij. Hulde voor deze
mensen.
Ze verdienen een groot
compliment. Want zij zorgen er vooral voor dat de
bibliotheek voor u “in de
lucht” blijft!

R.O.T.-rit

Op 19 augustus werd het jaarlijkse rondje Oude Tractoren weer verreden. Een tractorrit voor oude tractoren zonder
cabine. De R.O.T.-rit startte zoals altijd vanaf de Valkstraat in Overasselt. Het eerste lustrum werd gevierd, voor de
vijfde maal gingen ruim 80 tractoren van start. De rit ging dit keer door het mooie land van Maas en Waal. Mede door
alle sponsoren heeft de organisatie weer kunnen zorgen voor een prachtige dag. Voor volgend jaar staat de rit gepland
op 18 augustus 2019.

Natuurverschiensel op de Starrebosch
Op 3 augustus j.l. was ik unne toevallige toeschouwer bij un natuurverschiensel. Op de Starrebosch ( Teègeworrig de Garstkampsestraot) ter hogte
waor vroeger Cicilia de Kuster wônde
zag ik ut gebeure. Ut was un snikhete
dag toen, rond un uur of drie, mit temperatuure van wel 35 graode en meer.
De musse zouwe gebakke van ut dak af
valle, mar goed. Innens kwam er un
slurf of inne zuil gevuld mit hoi achter
ut huus uutgevlooge en dhèt ging al
dreijend de hôgte in. Dhi was un echte
houwmouw die ik al jaore niemer gezien haj. Aojumloos heb ik daor staon
te gaape. An de grond was ut unne
smalle slurf, die hoe hôgger dettie
kwam breejer werd.
Hij ging zeker wel vieftig tot zestig
mêêter hoog. Volgus mien wassut inne
hele hoi opper die daor de locht inging.
Daor boove nimt dan schienbaor heel
langzaam de kracht af zodhèttut hoi
dreajend in plukke uut mekaor gut. En
zo kwam ut dan langzaam wèr naor be-

neeje gevalle. Un paor dèrkes kwaame
giegelend dur ut neer dwarrelend hoi
hin gefietst. Ge kunt oe eige wel vurstelle dhèt zó`n zuil op un mouw liekt,
mar of daor ut woord houwmouw vanaf
Kijk ook eens op

www.overasselt.info!

kumt weet ik nie. Vroeger heb ik wel ins
heure zegge dhèt ut kumt dur Wodan
de God van ut onwèèr en wervelwiend.
Theo Dinnissen
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Deel 3: Werklandschap in wording...

“De molen draait voor de Prins”
Zoals de inwoners van
Overasselt en omgeving kunnen zien draait
molen Zeldenrust weer

regelmatig. De molen draait wel, maar de
maalstenen zijn jammer
genoeg niet in bedrijf,

omdat we geen maalgoed hebben. Molenaars
zeggen dan “De molen
draait voor de Prins”.

Waar komt deze uitdrukking vandaan?
Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) koos

Advertorial

Studio Route IN OVERASSELT 27 & 28 oktober

Professionele ambachtslieden laten hun maakprocessen zien en werkplaatsen
organiseren activiteiten, zodat bezoekers kennis kunnen maken met de creatieve
ambachten en specialistische technieken tijdens de
Studio Route.

ten kunnen ook ingezet worden om antwoorden te formuleren op de maatschappelijke,
economische en ecologische
uitdagingen van onze tijd.
Met de Week van het Maken
slaan we de handen ineen
en wordt de rijkdom getoond
van vakmanschap, producten,
technieken, innovatie en erfgoed.

Meubelmakerij Mertens en
Gravestein Stoffering verzorgen een speciale rondleiding
tijdens de Studio Route op
Valkstraat 23 in Overasselt.
Het volledige programma is
vanaf 1 september te vinden
op www.craftscouncil.nl.
Ook houden Kalk&Co, Theo’s
Woodwork en Beeldhoutwerk
op 27 & 28 oktober open huis
aan de Hoogstraat 13 in Overasselt.
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Doel
De creatieve ambachten maken een ware comeback. De
werkplaats van de maker is
Kijk ook eens op

een gedroomde broedplaats
voor innovatie, wat voor de
toekomst van onze economie
van groot belang is. Ambach-

www.overasselt.info!

Crafts Council Nederland
Crafts Council Nederland is
het overkoepelend platform
voor het hedendaagse creatieve ambacht. CCNL bouwt
aan een infrastructuur voor
de opkomende maakcultuur
en maakeconomie: om het immaterieel erfgoed van de creatieve ambachten te behouden
en om de ambachtelijke technieken future-proof te maken.

...door DroneT

de stad Leiden in 1572 de
kant van Willem de Zwijger (de Prins van Oranje).
Daarop werd deze stad
door de Spanjaarden belegerd. Dit beleg duurde
van oktober 1573 tot maart
1574. Hierna vertrokken
de Spanjaarden, omdat ze
elders nodig waren. Twee
maanden later kwam het
Spaanse leger echter weer
terug en werd de stad opnieuw belegerd. Hun verschansingen rondom de
stad waren nog intact en
konden zo weer worden
gebruikt.
In Leiden had men verzuimd voldoende levensmiddelen in te slaan. Niemand kon Leiden nog in
of uit en de stad kon niet
meer van buitenaf bevoorraad worden. Dit was een
veel toegepaste tactiek,
waarbij de bezetter, mits
het beleg lang genoeg
duurde, uiteindelijk altijd
aan het langste eind trok.
Immers, na verloop van
tijd raakten de voedselvoorraden op en leed het

de winter op komst kozen de Spanjaarden voor
het opheffen van het beleg en zo werd de stad
Leiden op 3 oktober 1574
ontzet.

volk honger, iets dat men
niet lang kon volhouden.
Zo gebeurde het ook in
Leiden, de graanschuren
waren leeg, de molens
hadden niets meer te malen en de bakkers hadden
geen meel meer om brood
te kunnen bakken. Toch
heeft men toen, zo wil het
verhaal, op een gegeven
moment besloten de molens toch te laten draaien,
voor de Prins van Oranje.
De molens waren in die
tijd gebouwd op de stadswallen en dus van veraf
duidelijk te zien, zoals ook
Kijk ook eens op

op de prent van Baudartius uit 1622 is te zien. En
zo zagen ook de Spaanse
belegeraars de draaiende
molens en ze dachten dat
er nog steeds voldoende
graan aanwezig was in de
stad en dat het volk nog
lang niet vanwege de honger de poorten zou openen.
Het beleg zouden ze dus
nog heel lang moeten volhouden, wilden ze ooit de
stad in hun bezit kunnen
krijgen. In september 1574
trokken de Geuzen op naar
Leiden en met de herfst en

www.overasselt.info!

Maalgoed
Graag zouden de molenaars van molen Zeldenrust weer willen malen
met de molen, om zo te
kunnen laten zien waar
dit oude werktuig voor
is gebouwd. Mocht er
iemand zijn die maalgoed heeft (maïs, tarwe,
gerst, rogge) en dit voor
veevoeder wil gebruiken,
neem dan even contact op
met de molenaars. Graag
halen wij een voorraadje
op en brengen het netjes
gemalen weer bij U terug!
Zodat wij niet langer voor
de Prins hoeven te draaien.
Namens de molenaars
Nico van den Broek
Contact via: Molenzeldenrust@hotmail.com
of 06-13361153
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Eén van de projecten dit
jaar is het uitzetten van
een wandeling langs alle
historisch gezien interessante plekken in en rond
ons dorp. Bijzonder is
dat we daarbij ook enkele
oude paden weer in gebruik gaan nemen, zoals
bv. het oude Kerkepad, de
vroegere verbinding tussen de Meerestraat/Rotsestraat en het dorp uit de
tijd dat er nog op Schoonenburg gekerkt werd.
De route heeft een totale
lengte van ca. 30 km en
is daarom in drie etappes
(rood, groen en blauw) opgedeeld. Er wordt gebruik
gemaakt van de knoop-
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op de website van www.
erfgoedheumen.nl. Naast
tekstuele informatie tref je
daar vele tientallen bijzondere foto’s en plaatjes w.o.
de oude veldnamenkaart
die destijds vervaardigd
is door onze dorpsgenoten Gerard Schoenmakers
en André van Zuijlen. De
werkgroep is nog bezig om
op enkele locaties langs de
route informatiepanelen
te plaatsen bv. bij het oude
gemeentehuis op Schoonenburg, het NH kerkje,

Museum

het Kievitshofdijkje en de
oude kastelen Sleeburg en
Slimsijp. Verder willen we
op de uiterwaarden langs
de route de oude weidenamen op de hekken gaan
zetten. Tot slot wordt er
ook gewerkt aan een boekje, waarin alle informatie
in woord en beeld gebundeld gaat worden. Wanneer dát verschijnt laten
we u hier nog weten.
Hans van Lanen

Advertorial van uw
bedrijf in Dorpskrant?
Velen gingen u al voor. Een advertorial is een commerciële
boodschap verpakt in een
leuk en informatief stukje,
mét foto. Er komt iemand van
de redactie met u praten. Die
stuurt u het stukje (met foto)
eerst toe. Als u akkoord gaat,
wordt het geplaatst en krijgt
u een rekening toegezonden.
Een halve pagina kost € 95,-.
Als u een hele pagina wilt,
kan dat ook. Kosten: € 175,-.
U ondersteunt hiermee ook
de Dorpskrant Overasselt.
Deze wordt 6 keer per jaar
bij alle 1200 huishoudens in
en om Overasselt verspreid.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u mailen naar
redactie@overasselt.info.

Welk spreekwoord hoort hierbij?
Museum de Lage Hof is werkelijk een fantastisch pakhuis vol
met leuke wetenswaardigheden uit het vroegere agrarisch
bedrijf. Een van de oprichters,
George Derks, houdt hier
weer zo’n merkwaardig voorwerp vast. Weet u wat het is?
En hoe het gebruikt werd? En
welk spreekwoord hiermee samenhangt? Als u er wat over
kunt vertellen, mail het naar
redactie@overasselt.info. Dan
komen wij er de volgende keer
op terug!
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Overasseltse Vennen

52
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punten van het bestaande
wandelnetwerk; afwijkingen hiervan worden met
een kleurmarkering op bestaande of nieuwe paaltjes
aangegeven. Bijgevoegd is
de kaart met de routes
uit de Wandeling Heerlijkheden Overasselt. De
werkgroep heeft een flyer
gemaakt met deze kaart
erin. Daarin is ook opgenomen de belangrijkste informatie over de routes en
de “voorbij komende” lokale geschiedenis. De flyer
is (gratis) verkrijgbaar bij
de horeca- en B&B adressen van het dorp en de toeristische centra in de regio.
Je treft hem als bijlage aan
bij de digitale versie van de
Dorpskrant en hij is ook
te vinden op de facebookpagina en website van het
Dorpsplatform. Wil je nog
meer
achtergrondinformatie dan kom je in woord
en beeld aan je trekken

N 846

Overasselt kent al enige
tijd de Werkgroep Heerlijkheden
Overasselt.
Deze groep wil de rijke
historie van ons dorp
ontsluiten en met u delen.

Kijk ook eens op

www.overasselt.info!

Van Parijs naar Overasselt
Aan de Hoogstraat bij
nummer 15 staat een
klein gedenksteentje.
Dit steentje memoreert
dat Josephine Baker
daar in de Tweede Wereldoorlog heeft opgetreden.
In tijd van oorlog is het
belangrijk om het moreel
van de manschappen hoog
te houden. Soldaten leven
onder een voortdurende
angst om gedood te worden, en ter afleiding werden er door de geallieerden
veel
amusementsshows
georganiseerd. Grote sterren werden gecontracteerd
om voor de troepen op te
treden, bijvoorbeeld Vera
Lynn, de Andrews Sisters
en Marlene Dietrich.
Je kunt je het bijna niet
voorstellen, maar de wereldberoemde
Amerikaans/Franse showdanse-

res Josephine Baker heeft
in Overasselt opgetreden.
Met het begin van de operatie Market Garden op
17 september 1944 was
Overasselt het eerste dorp
in Gelderland dat bevrijd
werd. Maar omdat de opmars stokte, bleven de soldaten de hele herfst in het
dorp. Het voormalige café
van Lin aan de Hoogstraat
werd toen de plek waar de
geallieerde troepen vertier zochten. Daar heeft
de zangeres en danseres
in oktober 1944, begeleid
door een 8-koppig orkest,
drie wervelende shows gegeven.
Josephine Baker was bekend om haar ‘bananenrokje’, en tijdens voorstellingen droeg ze meestal
niet veel meer dan dat.
Geboren in 1906 in Saint
Louis (Missouri, Zuid-VS)
groeide ze in zeer armoedige omstandigheden op;

ze scharrelde
haar kostje bij
elkaar door op
straat te dansen en te bedelen. Op haar
vijftiende trad ze op in een
club in Saint Louis.
Ze debuteerde al in 1925 in
de Folies Bergères in Parijs, de welbekende en nog
steeds bestaande nachtclub. Haar optredens in ‘La
Revue Nègre’ bezorgden
haar wereldfaam, mede
omdat ze op het toneel
vaak een jachtluipaard bij
zich had. Haar optredens
werden gekenmerkt door
een heel eigen en uitgesproken manier van dansen. En het feit dat ze een
zwarte beroemdheid was,
was in die tijd een unicum!
Begin jaren ’30 keerde ze
terug naar de VS, maar
kreeg daar te maken met
racisme en discriminatie. In 1937 keerde ze terug naar Europa en kreeg

Deel 2
de Franse nationaliteit
door te trouwen met een
Fransman.
Wat haar ook heel bijzonder maakte, en dat is nog
maar sinds kort bekend, is
dat ze veel werk heeft gedaan voor het Franse verzet tegen de Nazi’s. Uit een
recent openbaar gemaakt
archief met duizenden
vertrouwelijke documenten blijkt dat ze daarin
heel onzelfzuchtig en
toegewijd was. Door haar
‘vriendelijke en spontane
karakter’ vond men haar
zeer geschikt voor het spionnenwerk.
Omdat ze beroemd was
had ze toegang tot ambassades in heel Europa en
vergaarde, vaak op feesten
en recepties, vertrouwelijke informatie die ze dan
doorspeelde aan La Résistance.
Ze schreef de informatie
die ze ontfutseld
had met onzichtbare inkt op haar bladmuziek en stuurde
die naar Frankrijk.
Na de oorlog is ze in
Frankrijk met diverse medailles onderscheiden voor haar
werk voor het verzet, waaronder het
ridderkruis van het
‘Legion d’Honneur’
(Legioen van Eer).
In de VS zette ze zich
in voor de burgerrechtenbeweging
aldaar, en liep met
Martin Luther King
mee in de ‘March
on Washington’ in
1963. Ze overleed in
1975.
Hinta Gravestein

Kijk ook eens op

www.overasselt.info!
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Canon van Heumen verschenen
Onlangs is de Canon
van de gemeente Heumen verschenen. In 50
hoofdstukken wordt de
geschiedenis van Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt
verteld. Het prachtig
geïllustreerde
boek
met 118 pagina’s is uitgebracht door het Erfgoedplatform als deel 3
van de erfgoedreeks.
In deel 1 werd de geschiedenis van het veer Grave
– Nederasselt beschreven.
Deel 2 had het kasteel van

Heumen als onderwerp.
Verschillende dorpsgenoten hebben aan de Canon van Heumen meegewerkt: Liesbeth Arts,
Piet van Casteren, Wim
Cousijn en Harrie Joosten. Hun bijdragen gaan
onder meer over de rol
van de kloosters en de
gevolgen van de reformatie, de koortsboom
en kapel van St. Walrick,
het schuttersgilde en de
Maas. In het boek komen
nog tal van andere Overasseltse onderwerpen aan
bod zoals het vennenge-

bied, de prehistorische
bewoning, de Romeinse
villa aan de Scheiwal, historische boerderijen zoals Sleeburg, Munnikhof,
Duifhuis,
Nagelhorst,
Den Tempel, de molen
Zeldenrust, WOII, Market Garden en natuurlijk
ook het kasteel.
De Canon van Heumen
geeft in vogelvlucht een
beeld van de geschiedenis
van de vier dorpen van de
prehistorie tot vandaag.
Het boek is nog voor 15
euro te koop bij Lucy van
Langen.

KUNST NA ARBEID
KNA en Overasselt zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat
sinds mensenheugenis.
Nou ja, sinds mensenheugenis, om precies te
zijn sinds 1900, dus 118
jaar!
Stel je eens voor hoeveel
generaties dorpsgenoten
in al die jaren plezier hebben gehad om binnen deze
vereniging muziek te maken. Eerst in harmonieverband in mooie pakken
met vaandels en vlaggen.
Trots marcheerde KNA
door het dorp, maar die
tijd ligt alweer even achter

10

ons. Nu presenteert KNA
een heuse Big Band, en
een bijzonder klarinetten
ensemble. Maar KNA doet
meer. Zo verzorgen we het
muziekonderwijs in de
basisschool, halen we oud
papier op en onderhouden we het dorpsplein.
Maar de hoofdzaak blijft
natuurlijk muziek (leren)
maken. En we vinden het
geweldig fijn als er mensen
naar ons komen luisteren.
De komende periode organiseert het klarinetten
ensemble een concert in
het Protestante kerkje te
Heumen. Dit zal zijn op
zondag 28 oktober. De

Kijk ook eens op

Big Band gaat meedoen
aan de Big Band meeting
te Nijmegen (Brebl, Honig
complex) op zondag 4 november. Op 16 december is
ons klarinetten ensemble
te horen tijdens de kerstmarkt in de Buurderij, en

www.overasselt.info!

rond de jaarwisseling geeft
de Big Band een vrolijk
nieuwjaarsconcert. U kunt
gratis onze concerten komen bezoeken, en zo een
bijzondere zondagmiddag
beleven. Heel graag tot
dan.

GAOVER
Het lijkt er even op dat
er een doodlopend weggetje vanaf de Maasdijk
naar de oever is aangelegd. Maar eens was hier
het officiële veer naar
Gassel. Toen de brug bij
Grave in 1929 een feit
werd nam het belang
van het pontje af en
ging het tenslotte uit de
vaart. Maar voor het zover was...
Lambert Martens, met bijnaam “De Schoer”, heeft
het als laatste veerman nog
lang volgehouden. Voor
een paar duiten roeide hij
mens en dier de Maas over.
De Schoer moet een eigenzinnige kerel geweest zijn.
Als je hem niet aanstond
liet hij je simpelweg staan,
dan kwam je niet aan
boord. Als je je aan boord
niet aan zijn regels hield,
roeide hij je terug. Weigerde je uit te stappen, dan
petste hij met zijn roeispaan enkele welgemikte
plonsen over je heen. Daar
stond je dan, kletsnat en
de overkant niet bereikt.
Niet ieder had een fiets en
via de brug was gauw 16 kilometer om; men schikte
zich graag. Iemand vertelde mij over zijn laatste

oversteek. Of het werkelijk
zo gegaan is weet ik niet,
maar het is een mooi verhaal: Op zekere middag,
er was al een uur geen volk
geweest, meldde zich aan
de Gasselse oever ene Arie
Brouwer met een koe aan
een touw.
Dit werd voor De Schoer
het moment om een oude
rekening te vereffenen. Hij
herinnerde zich de pesterijen van Arie uit zijn
schooltijd. “Ik breng urst
de koe, want aars verzupen
we”. Arie berustte erin en
bleef wachten. Dat duurde
erg lang, want De Schoer

kwam niet weerom.
Met een geleende fiets
kwam Arie tenslotte ‘s
avonds laat op de andere
oever. Daar stond zijn koe
met touw aan een boom
bij de Maasdijk en... met
een lege uier, want daar
had De Schoer zich over
ontfermd.
Niet lang daarna sommeerde de dorpsdiender De
Schoer zich bij de burgemeester te melden. “Beste
Martens, dit is uiterst ongeoorloofd. Ik waarschuw
u dat dit niet meer mag
gebeuren”. “Goed burgemeester”, antwoordde De

Schoer: “Het zal niet meer
gebeuren”. Hij liep terug
naar de Maas, trok zijn
boot op de oever en heeft
vanaf dat moment nooit
meer gevaren. Einde van
het veer “GAOVER”. Die
naam stond op een bordje aan de Gasselse kant,
de spatie in de naam was
men vergeten. ‘Officieel’
was het GA (van Gassel)
en OVER (van Overasselt).
Ga over, best een toepasselijke naam voor een veer.
Een sculptuur langs de
Maas houdt de herinnering aan De Schoer levend.
Frank van Den Dool

Theater Overasselt
Op zaterdag 27 oktober is
de toneelvoorstelling: Ma,
van Hugo Borst te zien in
het Verenigingsgebouw te
Overasselt. De voorstelling
start om 20.00 uur en kaarten zijn online te verkrijgen
via www.theateroverasselt.
nl of te koop bij Lucy van
Langen en de bar van het
Verenigingsgebouw.

De solovoorstelling Ma is
gebaseerd op het boek dat
Hugo Borst schreef over de
aftakelende geest van zijn
inmiddels pas overleden
moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een
verpleeghuis. Een liefdevol
portret van een moeder in
de woorden van haar zoon.
De monoloog wordt vertolkt
Kijk ook eens op

door Loek Peters.
Het boek Ma won een Hebban Award in de categorie
beste non-fictie. Het luisterboek van Ma werd genomineerd voor een Hebban
Award voor Beste Luisterboek. Samen met Carin Gaemers won Hugo Borst de
Macchiavelliprijs 2016, voor
hun manifest ‘Scherp op Ou-

www.overasselt.info!

derenzorg’. Volgens de jury
schreven zij politieke geschiedenis door in recordtempo het onderwerp uit de
politieke sfeer vandaan te
halen.
Regie: Benno Hoogveld
Script: Marc Veerkamp
Muziek: Rik Ronner
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Redactieleden gezocht
De redactie zoekt nog steeds
nieuwe mensen om mee te helpen de Dorpskrant in de lucht
te houden. Schrijven van stukken, foto’s maken, interviews,
maar ook het regelen van de
bezorging e.d. zijn taken die we
graag willen delen. Liefst ook
met wat jongere dorpsgenoten.
redactie@overasselt.info
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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 positieve 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 uitgave weer dat we van enkele Overasseltenaren wat
geld overgemaakt krijgen.
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.

