
Laatste gedrukte versie van de Dorpskrant
Let op: dit is (voorlopig) de laatste gedrukte versie van de Dorpskrant. We gaan digitaal.  
Wilt u de krant blijven ontvangen, geef uw mailadres door aan redactie@overasselt.info.

Overasselt is een mooi en 
levendig dorp, waar altijd 
een hoop gebeurt. Je kunt 
uitgebreid genieten als je 
buiten rond kijkt. Er zijn 
veel actieve verenigingen 
en groepjes die zich ergens 
voor inzetten. Het is Over-
asseltse traditie om dingen 
zelf aan te pakken, ’overal’ 
zelf iets van te vinden en 
samen de handen uit de 
mouwen te steken. Dus is 
het heerlijk om hier te wo-
nen en, als je kunt, daar 
iets aan bij te dragen.
Het is nu bijna 10 jaar ge-
leden dat bewoners van 
Overasselt bij elkaar zijn 
gaan zitten om na te den-
ken over de toekomst 
van al dit moois. Met een 
groep dorpsgenoten als 
vertegenwoordigers van 
het dorp en op verschil-
lende info- en inspreek-

avonden is er richting ge-
kozen voor de wensen die 
in het Dorpsplan opgeno-
men werden en dat heeft 
heel goed gewerkt. Via het 
Dorpsplatform Overasselt 
werd bewaakt dat dit Plan 
erbij werd gepakt als er iets 
stond te gebeuren.
In een dynamisch dorp 
als het onze staat de tijd 
natuurlijk niet stil. Ver-
geleken met 10 jaar gele-
den zijn er veranderingen: 
het aantal 70-plussers 
gaat flink toenemen, we 
denken anders over onze 
energie voorziening, op 
het gebied van zorg en 
wonen zijn er veel nieuwe 
ontwikkelingen. We doen 
boodschappen via internet 
en wat betekent dat voor 
onze winkels? Jongeren 
hebben nieuwe ideeën, en 
wie had er toen ooit van 

‘snapchat’ gehoord? Er zijn 
concrete plannen voor wo-
ningbouw, verhuizingen 
van bedrijven en winkels, 
ideeën over groen en na-
tuur, zorgen over zorg en 
verkeersveiligheid, houd-
baarheid van voorzienin-
gen. De vraag is: wat wil-
len we daar mee? In ieder 
geval niet: gewoon maar 
afwachten, want zo werkt 
het hier niet! Weet je wat, 
dachten we, we gaan ons 
Dorpsplan weer bij de tijd 
maken. Inmiddels zijn sa-
men met het Dorpsplat-
form de eerste stappen 
gezet en is een groep van 
zo’n 20 enthousiastelingen 
bij elkaar gehaald. Dit zijn 
deels mensen die bij het 
eerste plan betrokken wa-
ren en deels ‘vers bloed’. 
We kwamen er al gauw 
achter dat de kern van het 

plan niet hoeft te veran-
deren: we zijn en blijven 
trots op ons mooie dorp, 
kleinschalig, levendig en 
fijn om te wonen voor ie-
dereen. Van daaruit kijken 
we welke onderwerpen 
voor iedereen het meeste 
spelen in de komende 10 
jaar en hoe we zorgen dat 
iedereen kan bijdragen en 
dat het echt weer een plan 
van heel Overasselt wordt, 
een plan waar niemand 
omheen kan. Daarmee 
kunnen we al die plannen, 
ideeën en ontwikkelingen 
omvormen tot mooie kan-
sen voor het dorp!

Namens de werkgroep 
Toekomst Overasselt

Henk van den Berg, 
Annette Mengde, 

Wim Cousijn 
Dorpsplatform Overasselt 
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De toekomst van ons mooie dorp
  verasselt



PoejersuukerbaL 1 januari 2019!
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De allerdappersten van 
het dorp hadden zich ver-
zameld om het nieuwe 
jaar sportief te beginnen. 
Een duik in het water van 
de Maas. Om 14.00 uur 
precies was het de bedoe-
ling dat de deelnemers 
schreeuwend, blazend en 
hijgend de Maas in zouden 
rennen, hun noodlot tege-
moet.  Pastor Aloys was in-
geschakeld om het officiële 
startschot te geven. Maar 

schieten deed hij niet.  
Aloys telde af: 10, 9, 8. 
De zwemmers begon-
nen diep te ademen. 7, 
6, 5, 4. De kijkers begon-
nen te applaudisseren, en 
de zwemmers voelden de 
druk toenemen. Een en-
kele zwemmer begon om 
zijn moeder te roepen.  
3, 2, 1… Een laatste diepe 

hap adem, een vreselijke 
kreet en weg waren ze. 
Maar niet voor lang. Een 
aantal kwam met een 
vrijwel droge zwembroek 
weer tevoorschijn, maar de 
meesten gingen kopje on-
der. Het applaus zwol aan, 
en de kijkers klapten hun 
handen warm. Want het 
kijken naar zoveel kou is 

ook geen pretje. Snel kwa-
men de zwemmers weer 
aan wal, en bij de telling 
bleek dat er evenveel wa-
ren teruggekeerd dan dat 
er gestart waren. Dus op 
naar de Veldschuur voor 
warme erwtensoep, glüh-
wein of een lekker koud 
biertje.  Het jaar 2019 was 
begonnen.

Dat Overasselt een dorp 
is waar de mensen er van 
houden om zelf de han-
den uit de mouwen te ste-
ken, dat wist ú natuurlijk 
al wel. Nu weten ze het in 
de rest van de gemeente 
Heumen ook. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente (in “Terp”, 
Heumen) werd de vrijwil-
liger van het jaar bekend 
gemaakt. Een zware com-
missie had zich er over ge-
bogen maar kon er niet om 
heen dit jaar de prijs toe te 
kennen aan Riet Dinnissen 
uit Overasselt. Vooral haar 
werk om de horeca van 
museum de Lage Hof goed 
aan het draaien te krijgen 
werd geroemd. Maar Riet 
blijkt nog in veel meer za-
ken al jaren lang als super-

vrijwilliger actief. Te veel 
om op te noemen. Geheel 
in Riet’s stijl greep zij de 
microfoon om alle andere 
vrijwilligers die met haar 
actief zijn te bedanken. 
Riet: gefeliciteerd!!!

Redactie Dorpskrant

Vrijwilliger van het Jaar uit Overasselt

Het nieuwe jaar is weer heel gezellig begonnen met het jaar-
lijkse Poejersuukerbal. Onder het genot van fijne muziek en 
veel bier werd in een bomvolle zaal in het Verenigingsge-
bouw het begin van het nieuwe jaar gevierd.  Deze leuke tra-
ditie stelt de overasseltenaren in staat om elkaar uitgebreid  
goed nieuwjaar te wensen, en veel mensen geven dan ook 
gehoor aan de uitnodiging.
De Poejersuukerband zorgde voor een uitstekende sfeer 
met een feestelijke mix van gouwe ouwen, classic rockers 
en muziek van nu. sommige nummers werden voorzien van 
passende aankleding; zo speelde men onder anderen een 
steengoede vertolking van het nummer Gimme all your lo-
vin’ van ZZ Top, compleet met lange baarden.
Met dank aan alle vrijwilligers van het Verenigingsgebouw 
en de band voor een fantastische avond!

Hinta Gravestein

Volgens het weermens 
(weerman of weervrouw 
mag tegenwoordig niet 
meer)  waren het ide-
ale omstandigheden om 
een duik in open water 
te nemen. Het zou niet 
koud zijn, het was zelfs 
`mild` voor de tijd van 
het jaar. Maar laten we 
zeggen dat het toch fris 
was, lekker fris. 

Een glunderende Riet ont-
vangt bloemen en een oor-
konde van Burgemeester 
Mittendorf.

De Nieuwjaarsduik

Foto: bart nijs, studio 38ºC
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Vijf jaar Overasseltse Kwis 

kijk ook eens op www.overasselt.info!

De vijfde editie van de 
Overasseltse Kwis zit er 
weer op. Dit jubileum-
jaar werd tijdens een 
spectaculaire en druk-
bezochte prijsuitreiking 
team Knipoog tot win-
naar uitgeroepen. 

De editie van dit jaar  
bevatte o.a. de categorieën 
beroepen & ambachten, 
carnaval en mens & dier. 
Voor de geheime opdracht 

werden de kwissers met 
de spelersbus van N.E.C. 
naar het Goffertstadion 
gebracht, om zich daar 
vast te bijten in een vijf-
tigtal sportvragen. Tijdens 
de prijsuitreiking werd be-
kend gemaakt dat de orga-
nisatie van de Overasselte 
Kwis genomineerd is voor 
Overasselt Promotions 
Trofee. Een mooie bekro-
ning voor de organisatie 
die elk jaar weer zo’n 900 

kwissers in beweging weet 
te krijgen. De organisatie 
kan dan ook terugkijken 
op een mooi jubileumjaar. 
Ondanks dat is er wel be-
sloten om in 2019 een sab-
batical te houden en geen 
dorpskwis te organiseren. 
Wellicht dat de Overas-
seltse Kwis in 2020 weer 
gehouden zal worden. Blijf 
dus vooral uw oren en ogen 
openhouden! 

Jacky Lindsen

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 
(journalist en penningmeester)
Wim Cousijn (eindredactie)

Vormgeving:
Beeldstaal - Stefan Theunissen

Druk:
Printservice Overasselt

Copyright Dorpskrant Overasselt

Overasselt

dorpskrant

ja het is echt waar! na 15 jaar in ons dorp 
(en daarbuiten) werkzaam te zijn geweest als 
Pastor (“Herder”!) gaat aloys van  Veltho-
ven overasselt verruilen voor brakkenstein. 
Daar wordt hij rector van de sacramentska-
pel van het klooster van brakkenstein. en 
het gaat al snel gebeuren. aloys doet het in 
twee stappen. op 1 maart verhuist hij al naar 
brakkenstein. Dan blijft hij voor de helft van 
zijn tijd nog in overasselt en omgeving wer-
ken. en zal hij zijn opvolger inwerken! Vanaf 
1 september zijn we aloys helemaal kwijt: 
hoe komen we dat te boven? in het vol-
gende nummer van de Dorpskrant zullen we 
een interview met deze bijzonder aimabele 
dorpspastor plaatsen. en dan zullen we ook 
meer kunnen vertellen over zijn opvolger: 
Pater Yves Mambueni Makiadi. Deze man is 
38 jaar, geboren in de Democratische repu-
bliek Congo en heeft al op veel plaatsen in 

de wereld gewerkt. als u op de hoogte wil 
blijven, zorg dan dat uw mailadres bij de 
Dorpskrant bekend is. We kunnen immers 
niet garanderen dat we nog langer in druk 
uitkomen. stuur daarvoor een mailbericht 
naar redactie@overasselt.info. 

Onze Aloys naar Brakkenstein

Pastor Aloys temid-
den van zijn collega’s

Opvolger 
Yves Mambueni



GEZOCHT:
VOrmGEVEr (m/V) EN rEDACTiELiD (m/V)

De Dorpskrant overasselt komt 6 keer per jaar uit en telt 
12 tot 16 pagina’s per keer. We zoeken iemand die binnen-  
komende teksten en beeld op een mooie manier vorm 
geeft. Het materiaal wordt in één keer aangeleverd, waar-
bij de teksten en beeldbestanden apart staan. ook komt er 
vanuit de redactie een suggestie wat er op welke pagina 
kan. als vormgever stuur je een concept naar de redactie. 
Die bekijkt het concept en reageert inhoudelijk. De defini-
teve versie stuur je door naar de drukker of degene die de 
inhoud op internet zet. Door de huidige vormgever is veel 
voorwerk verricht; je komt in een gespreid bedje. net als 
alle anderen die via schrijven, fotograferen, advertenties 
werven of bezorgen, aan de dorpskrant bijdragen, doe je 
dit als vrijwilliger.

Daarnaast zoeken we een redactielid. 6 vergaderingen per 
jaar en dus als een echte journalist op zoek naar zaken die 
voor ons dorp van belang zijn om te delen. Liefst iemand 
die het dorp goed kent.
reacties naar redactie@overasselt.info. 
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Het Oranjecomité nodigt 
jullie allemaal uit om onze 
nationale feestdag mee te 
beleven in ons dorp. Op de 
ochtend van zaterdag 27 
april op het feestelijk ver-
sierde Dorpsplein, aanvang 
10.00 uur. Ontmoeting en 
verbinding met vlaghijsen, 
muziek van BigBand 6611, 

zang van Engsele,  kin-
derspelen, vrijmarkt, ver-
sierde fietsjesparade, jeu 
de boules, stoelendans en 
oranjeloop. Bijpraten op 
het gezellige terras. Oran-
jefolder komt kort vooraf. 
Meehelpen of suggesties? 
Mail naar:   
hansamwel@gmail.com

Koningsdag 2019 Overasselt

Twee jaar bestaat de Dorps-
krant Overasselt nu en al twee 
jaar verschijnen we in gedruk-
te vorm. Geweldig! Wij willen 
graag zo door gaan. Trots als 
we zijn op de kwaliteit van in-
houd en vooral de vormgeving. 
Deze is al twee jaar in handen 
van Beeldstaal, het bedrijf van 
Stefan Theunissen. Hij doet 
dat net als de andere leden 
van de redactie als vrijwilliger. 
We horen dat onze lezers het 
heel leuk vinden om een échte 
papieren krant te ontvangen, 
vooral oudere inwoners, maar 
zowaar ook mensen die een 
NEE, NEE sticker op de brie-
venbus hebben.
Maar het lukt het ons niet meer 
om via advertenties voldoende 
geld binnen te krijgen om de 
kosten te dekken.  Per jaar 
kost de krant nu een kleine 
3000 euro. Dat geld krijgen we 
vooral binnen via advertenties. 
Maar óók via tal van gulle gif-
ten van bewoners. En daar zijn 

we altijd heel blij mee geweest. 
In het staatje kunt u zien hoe 
wij de kosten van de krant in 
2018 bestreden hebben.
Toen wij met de krant begon-
nen, was het de bedoeling 
om na twee keer op papier 
voortaan alleen digitaal uit te 
komen. Daartoe vroegen wij 
ook uw emailadressen, waar-
van we er nu 450 binnen heb-
ben. Maar we kregen zo veel 
enthousiaste reacties over de 
papieren versie dat we beslo-

ten zo lang mogelijk in druk uit 
te komen. Twee jaar lukte dat 
dankzij dus de gulle gevers en 
de adverteerders. Maar nu lukt 
dat niet meer. Na het nummer 
dat u nu in de hand heeft zullen 
we voortaan het Overasselts 
nieuws digitaal verzorgen. Zij 
die hun mailadres aan ons op-
geven ontvangen 6 keer per 
jaar per mail de krant. Het gro-
te voordeel is dat we ook tus-
sendoor met actueler nieuws 
kunnen komen: we sturen dan 

een linkje rond naar de site van 
de dorpskrant waarop u dat 
actuele nieuws kunt vinden. 
Ook zullen we proberen tóch 
af en toe in druk uit te komen, 
bijvoorbeeld rond de jaarwis-
seling. Daarvoor blijven uw 
giften dus welkom en kunnen 
ondernemers blijven adverte-
ren tegen scherpere prijzen 
dan voorheen.

Conclusie: 
De Dorpskrant Overasselt 
gaat alleen online verder. 
Wilt u de krant ontvangen?  
Stuur een mail naar  
redact ie@overasselt . info. 
En wilt u ons werk blijven 
steunen? Maak uw welko-
me gift over naar NL57RA-
BO0141302615 tnv SOP/
Dorpskrant.  Wilt u adverte-
ren: stuur dan uw vraag naar  
redactie@overasselt.info.  Met 
de inkomsten kunnen we dan 
toch af en toe in druk verschij-
nen!

EiNDE DOrpsKrANT?
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Overasselt is zo mooi ge-
legen én barst van de ge-
schiedenis. Dat vormde 
het motief van de Werk-
groep Heerlijkheden 
Overasselt om 3 prach-
tige wandelingen uit te 
zetten. Een brochure 
met wandelkaartje vindt 
u bij Sint Walrick en de 
Buurderij. Wim Smids 
kruipt in de huid van 
een Romein,  bewoner 
van de Romeinse Villa 
die in de Vennen bij de 
Scheiwal heeft gelegen. 
Een van de wandelingen 
voert u hierlangs.

Ik ben een oorlogskind, ge-
boren in 822 tijdens de Ba-
taafse opstand. Veel kans 
hadden mijn ouders niet. 
Vechten tegen de Romei-
nen. Onbegonnen werk. 

Je kunt beter mee bewe-
gen. Mijn vader stierf in de 
strijd. Een paar jaar later 
was ik wees. Ik had wei-
nig keus en trad in dienst 
van het Romeinse leger. 
Eigenlijk heet ik Alhiwini 
maar werd al gauw Alcu-
nius genoemd. Ik voel me 
ook meer een romein. Een 
overloper? 

Nu, vijfentwintig jaar later 
ben ik met pensioen. Na 
een straffe opleiding bij het 
tiende legioen op de Kopse 
Hof klom ik al snel op in 
rang. Eerst als aanvoerder 
van een cohort.  In 856 ben 
ik nog als centurion uitge-
zonden naar de Balkan om 
daar de grensincidenten 
onder controle te krijgen.
In het leger ontmoette ik, 
net rekruut, Lidewei in een 

kampdorp buiten de poort.
“Heilige” betekent haar 
naam, maar ik vond haar 
vooral bloedmooi. Wel las-
tig zo’n gescheiden leven. 
De privileges vergoeden 
veel; geen belasting beta-
len en een verzorgde oude 
dag in het vooruitzicht. 
Het oude dorp Oppidum 
Batavorum, waar ik gebo-
ren ben, ligt er nog steeds 
verwoest bij.  

Een eindje verderop wordt 
gebouwd aan de nieuwe 
stad Ulpia Noviomagum. 
Een stad aan het water 
met een haven. Voor ik de 
dienst verliet sprak ik Ga-
jus Dillus, onze legeraan-
voerder. Ik zocht een stuk 
grond om een Romeinse 
villa te bouwen. Niet in 
Noviomagum. Ik ben geen 

stadsmens. Langs de Maas 
in Overasselt bij de Schei-
wal ben ik neergestreken. 
Hoofd- en bijgebouwen 
met niet te vergeten een 
badhuis. Lidewei komt uit 
deze streek. Hier voel je 
minder spanning. Met wat 
landbouw en de paarden-
handel kan ik mooi mijn 
pensioen aanvullen. Bata-
ven fokken paarden waar 
de Romeinen op wegrij-
den. Ik verkoop ze: pecunia 
non olet. Vechten en han-
del, dat was mijn leven. Ik 
kijk uit over mijn land; ver-
derop is een mooie plaats 
voor de grafheuvel: onze 
eindbestemming. 
Ondanks de vriendelijke 
bejegening hier voel ik me 
toch een buitenbeentje. 
Die dubbele nationaliteit 
went nooit.

romeinse Villa

Zou de Romeinse Villa er zó hebben uitgezien? Bron: Toorians, Hoogeloon
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Even buiten het dorp aan 
de Worsumseweg 5 woont 
de familie Gerrits al gene-
raties lang. Het huis met 
het omringende land ligt 
op zo’n rivierduin. Het 
landschap glooit 4 meter 
naar beneden en stijgt bij 
de Heegseveldweg weer 
naar dezelfde hoogte. 
Vroeger meanderde de 
Maas nog ongehinderd 
door deze omgeving. Een 
van de zijarmen liep in 
deze laagte van Worsum, 
ook wel bekend als het 
Heegse meer. Tot de jaren 
zestig van de vorige eeuw 
kon je in de winter nog 
schaatsen op dit meer. Te-
genwoordig loopt er een 
wetering die het overtol-
lige water afvoert. 
De grond van de familie 
Gerrits was al bewoond 
in de vroegste tijden. Dat 
kunnen we zien aan de vele 

vondsten die door Grad 
Gerrits, de vader van de 
huidige eigenaar, zijn ge-
daan. Kort geleden heb ik 
met hulp van archeologen 
alle vondsten gefotogra-
feerd, beschreven en geda-
teerd.
Als je naar de verzameling 
kijkt, ontvouwt zich een 
mooi tijdsbeeld van deze 
oude woonplek.
De oudste vondsten be-
staan uit een hertshoorn-
bijl en een kleine schraper 
van vuursteen uit de tijd 
van rondtrekkende jagers. 
Rond 4000 v. Chr. ver-
schijnen de eerste boeren 
in deze streek en vestigen 
zich permanent op de ho-
gere plekken. Een scherf 
afkomstig van een grote 
schaal, dateert uit de IJzer-
tijd (4e eeuw v. Chr). Dan 
hebben zich waarschijn-
lijk al mensen permanent 

op Worsum gevestigd. 
Rond het begin van onze 
jaartelling verschijnen de 
eerste Romeinen in onze 
streek. Op Worsum vindt 
Grad Gerrits een stuk van 
een Romeinse tegula (dak-
pan). Het stuk steen is van 
een gat voorzien en diende 
waarschijnlijk als netver-
zwaring bij het vissen. Een 
bodem van een pot uit de 
tijd van de Merovingers 
(5e – 8e eeuw na Chr) laat 
zien dat ook in de tijd van 
de vroege Middeleeuwen 
deze plek bewoond werd. 
De meeste vondsten date-
ren echter uit de 9e - 12e  
eeuw na Chr. Omdat er 
nooit officieel archeolo-
gisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden, blijft de 
kijk op de woongeschiede-
nis van deze plaats frag-
mentarisch.  Uit de hoe-
veelheid vondsten mogen 

we voorzichtig conclude-
ren dat in die tijd de plek 
intensief bewoond werd. 

Op verschillende plekken 
in en rondom ons dorp 
worden regelmatig vond-
sten gedaan die verwijzen 
naar bewoning van soms 
duizenden jaren geleden. 
Op de ‘Archeologische 
Waarde Kaart’ van de ge-
meente Heumen wordt 
een aantal gebieden aan-
geduid als archeologisch 
waardevol. Wordt de grond 
hier zomaar afgegraven 
dan verdwijnen eventuele 
sporen van vroegere be-
woning voorgoed. Willen 
we kennismaken met onze 
voorouders die in en rond-
om Overasselt hebben ge-
woond,  dan moeten we 
behoedzaam omspringen 
met deze erfenis.

Frank Oerlemans        

Al eeuwen wonen op een rivierduin
Het glooiende landschap in en rondom Overasselt is 
ontstaan in de laatste ijstijd (116.000- 11.000 v. Chr.). 
Uit het bevroren Maasbekken bliezen harde winden 
het losliggende zand op tot een gordel van stuifdui-
nen. Toen de temperatuur steeg en het klimaat wat 
aangenamer werd, gingen mensen op deze hogere 

plekken wonen.  Zo hield je tenminste droge voeten 
als de rivier weer eens hoog stond. Deze gordel van 
stuifduinen is in Overasselt nog deels zichtbaar zoals 
op Worsum. De kern van de het dorp Overasselt is ook 
gebouwd op zo’n hogere zandrug. Straatnamen zoals 
de Crayenbergh en de Zilverberg verwijzen daarnaar.

Landschap rondom Worsumseweg 5 Kogelpotje - Φ12 cm (9e – 11e eeuw na Chr.)

Vuurstenen schraper (ca. 4000 v. Chr.)Midden: Romeinse tegula (1e – 4e eeuw na Chr.)
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Van de redactie 

Een hobbyschuur vol sleu-
telaars (Bart, Willem, Bry-
an, Ton, Daan, Joris , Mar-
cel, Johan) en ‘wielen’, over 
het algemeen (klassieke) 
motoren met soms een 
tractor of auto. Bart Kuh-
nen en Willem Barends 
waren de eerste ‘Heeren’, 
die in een champignoncel 
begonnen met het res-
taureren van Austin He-
aley’s en Nortons. Al snel 
werd het gezelschap gro-
ter, met meer voertuigen, 
waardoor ruimtegebrek 
ontstond. Op 15 december 
2007 betrok men een gro-
tere schuur aan de ‘Voge-
lenzang’, dit was tevens het 
begin van de Sociëteit. Er 
werd een passende naam 

gekozen ‘Heeren Socië-
teit der Techniek Overas-
selt’ met als bovenschrift  
‘Compensce Mentum’ 
(Horatius: Carmine I 16;12) 
wat ‘Bedwing je drift’ bete-
kent. Wat gebeurt er zoal 
in de Heeren Sociëteit? 
Zijn bijvoorbeeld dames 
welkom? Het antwoord, 
dames zijn zeker welkom, 
maar ‘niet te lang’. Er wordt 
amper opgeruimd wat tot 
discussies kan leiden, die 
niets met motoren te ma-
ken hebben. Bijna weke-
lijks wordt er een ‘nieuwe’ 
motorfiets binnengesleept 
die aandacht behoeft, vari-
erend van een complete re-
visie en/of restauratie tot 
het plakken van een band.  
Soms verlaat een motor het 
pand omdat het vaak lang-

durige projecten betreft. 
Het woord ‘moeten’ ken-
nen de Heeren namelijk 
niet. De schuur is vol, er 
is werk genoeg, maar ‘niks 
moet af ’ denkend aan ‘Be-
dwing je drift’. Rond 20.00 
uur druppelen de eerste 
Heeren binnen, de een vol 
passie, de ander zuchtend 
na een (reguliere) werk-
dag. Eerst maar eens een 
bakkie koffie, de muziek 
wordt aangezet en even 
later ruikt de werkplaats 
naar uitlaatgassen, olie en 
hoort men geronk. Rond 
23.00 uur leggen de Hee-
ren de steeksleutels ter-
zijde en begeeft men zich 
naar een centrale plaats 
in de werkplaats, de bar. 
Onder het genot van een 
pilsje of een borrel wordt 

de toestand in de wereld 
doorgenomen en worden 
plannen gemaakt voor de 
volgende bijeenkomst. De 
achtergrond van de leden 
van Heeren Sociëteit der 
Techniek is zeer divers met 
een leeftijd tussen 27-62 
jaar. De avonden worden 
gekenmerkt door lol, ont-
spanning en uitwisselen 
van leerzame informatie. 
Regelmatig bezoeken de 
Heeren een beurs of ma-
ken een reis. Vorig jaar was 
dat ‘The Isle of Man’, dit 
jaar staat Finland op het 
programma. Een club om 
lid van te worden, echter 
in 2018 was het bestuur ge-
noodzaakt een ledenstop 
in te stellen. Een bezoek 
brengen kan altijd, kom 
langs, gezellig! 

Heeren sociëteit der Techniek Overasselt

Kogelpotje - Φ12 cm (9e – 11e eeuw na Chr.)

Foto: bart nijs, studio 38ºC
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Belangrijke mededeling!

Dorpskrant gaat digitaal
Dit is waarschijnlijk de laatste Dorpskrant in gedrukte versie. We blijven wel bestaan, maar dan alleen digitaal. Het lukt ons niet meer om iedere keer de kosten bijeen te krijgen. Als u de Dorpskrant wilt blijven ontvangen, mail dan uw emailadres naar redactie@over-
asselt.info. Al vijfhonderd mensen zijn u voorgegaan. Adverteerders kunnen advertenties blijven plaatsen. En zodra er weer voldoende geld in kas is, kan de krant weer af en toe in druk verschijnen. Bijvoorbeeld rond de jaarwisseling. Voor mensen die geen computer 

hebben, doen we een beroep op buren, familie, kennissen en kinderen, zodat zij via hen een geprinte versie van de Dorpskrant kunnen krijgen.  Dat moet in Overasselt te doen zijn, want daar zorgen we immers voor elkaar!!

De redactie

Al ruim een jaar komt het 
Bevrijdingscomité Overas-
selt-Nederasselt bij elkaar 
in verband met het 75-ja-
rig jubileum van ‘Opera-
tie Market Garden’ (OMG 
75). Het comité spant zich 
in om de voorwaarden te 
scheppen voor alle be-
vrijdingsactiviteiten die 
plaatsvinden in de periode 
van 14 tot en met 22 sep-
tember. Door zoveel moge-
lijk organisaties te betrek-
ken, subsidieaanvragen te 
doen en de activiteiten te 
promoten, hoopt het Be-
vrijdingscomité dat het 
uiteindelijk een waar feest 
zal worden voor de héle ge-
meenschap van Overasselt 
en Nederasselt.
 
Even voorstellen…
Het Bevrijdingscomité 
bestaat uit Paul Mengde, 
Theo Dinnissen, Henk van 
Lin, Theo Groeneveld, Piet 
van Casteren, Mariëlle van 
Summeren en Judith van 
Beukering. Voorzitter Paul 
Mengde heeft de afgelopen 
maanden gesprekken ge-
voerd met diverse partijen 
en is voor het Bevrijdings-
comité contactpersoon 
met de gemeente. Hij vindt 
het belangrijk dat ook 
scholieren in de middel-

bare schoolleeftijd zelf iets 
gaan ondernemen. Theo 
Dinnissen, secretaris, is de 
vertegenwoordiger vanuit 
Woord en Beeld dat zorgt 
voor de optekening van 
persoonlijk oorlogsver-
halen, waarvan er in deze 
Dorpskrant al enkele zijn 
verschenen. In 2018 orga-
niseerde Woord en Beeld 
een drukbezochte verte-
lochtend in de Buurderij. 
Een vertelochtend zal in 
september ook op het pro-
gramma staan. 

Doortocht militairen en 
tentoonstelling
Henk van Lin was één 
van de organisatoren van 
‘Operatie Market Garden 
70 jaar’. Hij regelde in 2014 
een dropping van para’s en 
de festiviteiten tijdens de 
doorkomst van de Konink-
lijke Landmacht en Engel-
se legervoertuigen. Dit jaar 
zullen militaire voertuigen 
maar liefst drie keer onze 
dorpen doorkruisen: op 
woensdag 18, donderdag 
19 en zondag 22 septem-
ber. Op de woensdag zal de 
colonne een stop maken 
bij de kerk in Overasselt. 
Bij Buurderij De Lage Hof 
zijn twee vitrines ingericht 
met objecten die te maken 

hebben met de luchtlan-
dingen in het Broek. Theo 
Groeneveld uit Nederas-
selt is een fervent verza-
melaar van oorlogspara-
fernalia en wil graag een 
deel van zijn interessante 
collectie onderbrengen 
bij de Buurderij. Een sub-
sidieaanvraag voor een 
ruime vitrine is naar de 
gemeente gestuurd. Piet 
van Casteren bewaakt voor 
het Agrarisch Museum de 
kwaliteit van de collectie. 
Doel van de vitrine is om 
blijvende aandacht te ge-
nereren voor de luchtlan-
dingen en de Liberation 
Route. 

Concerten
Geen feest zonder mu-
ziek en ook in september 
zal het aan muziek niet 
ontbreken. Op zondag-
avond 19 september is er 
in de Sporthal van Over-
asselt een concert met de 
Fanfare Bereden Wapens 
“Tour of Freedom”. Zondag 
15 september vertolkt het 
St. Caeciliakoor een bij-
zondere mis in de Antho-
nius Abt kerk: the Mass of 
the Oppressed (Mis voor 
de Onderdrukten). Deze 
moderne mis is gecompo-
neerd door dirigent Fred 

Weijers, met teksten van 
Anja Ligtenberg. De mis 
is opgedragen aan alle we-
reldburgers die nog altijd 
slachtoffer zijn van oor-
logsgeweld en onderdruk-
king.
Judith van Beukering ver-
zorgt de communicatie 
voor het Bevrijdingscomi-
té en onderhoudt de con-
tacten met de Zilverberg-
school. De scholen van 
beide dorpen zullen aan 
wat er zich in deze con-
treien heeft afgespeeld, 
aandacht besteden in hun 
lesprogramma. Ook is het 
plan om de leerlingen een 
logo te laten ontwerpen 
voor OMG 75. Ten slotte 
heeft Mariëlle van Sum-
meren van DPV Nederas-
selt de schone taak op zich 
genomen om de initiatie-
ven in Nederasselt te sti-
muleren. 

In de komende nummers 
zal het Bevrijdingscomité 
u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. 
Wilt u ook meehelpen om 
OMG 75 een onvergete-
lijke gebeurtenis te maken 
voor onze dorpen? Meld 
uw initiatief dan aan bij: 
t.dinnissen@hetnet.nl. 

Judith van Beukering

Bevrijdingscomité Overasselt-Nederasselt

Foto: bart nijs, studio 38ºC
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Belangrijke mededeling!

Dorpskrant gaat digitaal
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hebben, doen we een beroep op buren, familie, kennissen en kinderen, zodat zij via hen een geprinte versie van de Dorpskrant kunnen krijgen.  Dat moet in Overasselt te doen zijn, want daar zorgen we immers voor elkaar!!

De redactie

Bijgaande foto (in bezit van Maria van Hezewijk) is ge-
maakt op de Molenberg, het terrein bij de Molen die 
toen naast het huidige dorpsplein stond. Een deel van 
de foto is duidelijk, een ander deel vaag. De foto is door 
een beroepsfotograaf gemaakt. Reijers-van Dinther uit 
de Grotestraat 17 in Nijmegen. Van enkele mensen weten 
we wie het zijn.
1e rij: pastoor van Esch, Paatje Kuppen, Jack Festen
4e rij: 5e van links met grote witte pofmuts:  mevrouw 
Cornelia van Hezewijk-Peters-Sengers (moeder van  
Albert van Hezewijk sr.).

4e rij: 2e van links Dries Klabbers (vader van Wies Klab-
bers) en schuin daarachter zijn vrouw Leida Klabbers-
Duighuizen. Deze informatie staat ook onderaan deze 
foto. 

De Werkgroep Woord en Beeld wil graag weten wie er 
nog meer op deze foto staan. Vraag het aan de ouderen 
uit uw omgeving en stuur uw reactie naar:
woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com.

Liesbeth Arts van Casteren

uut d’n ouwe doos



MuseuM de Lage Hof zoekt sMeden én kaasMakers
nu de bouw van de smederij op de Lage Hof in volle gang is, zoekt het museum de Lage Hof mensen die belang-
stelling hebben om in deze ambachtelijke smederij het vak te leren van anderen of aan anderen. ook voor het 
karnhuis zijn we op zoek naar mensen die uit de boter- en/of kaasmakerij komen of die daar mee aan de gang 
willen gaan. We willen van deze gebouwen niet alleen mooie kijkdozen maken, maar ook en vooral ambachtelijke 
werkplaatsen waar gesmeed wordt als het ijzer heet is, de kaas gemaakt of de boter gekarnd wordt en aldus in 
het zweet des aanschijns de kost verdiend wordt! Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar in het karnhuis en de 
smederij aan de gang en om dan meteen te kunnen beginnen zoeken we vakmensen, hobbyisten en liefhebbers 
met interesse om deze ambachten te (gaan) beoefenen. Het Buurderijbestuur streeft er naar om voor de diverse 
ambachten een cursusaanbod samen te stellen.
aanmelden: museumdelagehof@gmail.com of 06-12673696
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Het is winter, dus gaan 
we verlangen naar 
sneeuw en ijs. Niet alle-
maal, maar vele dorps-
genoten houden toch 
wel van een wintertje. 
Maar ja, wat vroeger 
heel normaal was, is nu 
heel onzeker. Komt er 
nog sneeuw? Kunnen we 
nog schaatsen?  

Grote steden en Malden 
leggen een kunstijsbaan 
aan, dan kan er zeker ge-
schaatst worden. Grote 
steden en Malden hebben 
daar het geld voor. Wij 
niet.  Wij moeten het doen 
met vrijwilligers die dag en 
nacht in de weer zijn om 
een ijsbaan aan te leggen 
voor het Verenigingsge-

bouw.
Om een goede ijsbaan te 
krijgen is veel water nodig. 
Leidingwater, duur lei-
dingwater. En in deze tijd 
van verduurzaming kan dit 
eigenlijk niet meer. Van-
daar dat is gezocht naar een 
oplossing. Gezocht is naar 
2de hands water, water wat 
al eerder is gebruikt. En dit 
is gevonden in een nieuw 
gebouwde schuur aan de 
Valkstraat. Hier zijn kel-
ders aangelegd voor af-
valwater uit luchtwassers. 
Dit spoelwater is enigs-
zins verontreinigd, maar 
uitstekend geschikt om ijs 
van te maken.  Dit water 
zou in eerste instantie via 
een leiding naar het dorp 
worden getransporteerd. 
Een deel van de leiding 
ligt er immers al. Maar bij  

 
nader inzien komt dit wa-
ter toch per gierton onze 
kant op. Er zijn al proeven 
genomen en het leverde 
uitstekend ijs op. Room-
ijs, met hier en daar een 
klontje. En de ziektekie-
men vriezen vanzelf dood. 
En nu maar hopen dat de 
temperatuur snel onder 
nul daalt.          

IJs
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neem een gratis digitaal abonnement op de Dorpskrant overasselt! Deze papieren versie kon wel eens de laatste zijn!
stuurt u dan uw mailadres naar redactie@overasselt.info. al 500 overasseltenaren gingen u vóór. 

Neem nu een gratis digitaal abonnement op de Dorpskrant

Tijdens een energieke samenkomst met 30 initia-
tiefnemers op 15 januari 2019 in het gemeentehuis 
in Malden werd een ‘go’ gegeven voor de oprichting 
van de Energie Coöperatie Heumen (ECH). 

De statuten gaan nu naar de notaris voor de officiële 
start van de burgercoöperatie voor duurzame energie. Er 
zijn plannen in de maak voor winning van energie uit 
waterkracht, wind en zon.
Alle voorbereidingen zijn verricht door een achtkoppige 
kerngroep, die nu ook doorgaat als bestuur. Voorzitter 

wordt Hein Pijnappel en penningmeester Paul Romijn, 
beiden uit Malden. Piet van Casteren uit Overasselt 
neemt de secretarisrol op zich. Er zijn diverse werkgroe-
pen opgericht die het bestuur gaan helpen bij voorberei-
ding en uitvoering. 

Onder andere een werkgroep communicatie, die plan-
nen gaat maken voor naamsbekendheid en werving van 
leden. Op 26 maart is de volgende bijeenkomst van ECH. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: 
energiecooperatieheumen@gmail.com.

‘Go’ voor oprichting Energie Coöperatie Heumen

Foto: M. van den brink
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Museum de Lage Hof ligt vol met prachtige agrarische werk-
tuigen. We krijgen regelmatig nog stukken binnen waarvan 
we echt niet weten wat het voorstelt. Wie o wie kan ons 
vertellen wat voor stuk gereedschap we hier zien? Waar 
diende het voor en hoe heet het? stuur uw antwoord naar  
redactie@overasselt.info.

moestuin zoekt tuiniers

Foto: P. rutgers

Uit de schatkamer 
van de Lage Hof

In 2016 is door een aantal 
vrijwilligers onder leiding 
van Albert van Hezewijk 
en Hans Bosman een start 
gemaakt met de vernieu-
wing van de moestuin bij 
Buurderij De Lage Hof. 
Het doel is een pluktuin 
met groenten, fruit en 
bloemen voor de zorgbe-
woners, voor het huiska-
mercafé en verkoop aan 
dorpsbewoners en voorbij-
gangers. Ook is de tuin er 
om door te wandelen, - al 

dan niet met een rolstoel 
-  te zitten op de bankjes 
onder de pergola en te ge-
nieten van de geuren en 
kleuren.
In 2017 is door de Stichting 
Arnold Uleyn een bedrag 
beschikbaar gesteld voor 
de ontwikkeling van de 
tuin. Stap voor stap krijgt 
de tuin meer vorm en uit-
straling. Er zijn nog diverse 
plannen, zoals voorzienin-
gen voor dagbesteding van 
senioren en minder vali-

den, een plantenkas en het 
bouwen van een ‘groene’ 
wand ter afscheiding van 
het werklandschap.
Dit gaat echter niet van-
zelf. Voor het onderhoud 
en de verdere ontwikke-
ling van de tuin zijn vele 
handen nodig en laat het 
daar nou net aan schorten. 
Wat zou het fijn zijn om 
ons groepje uit te kunnen 
breiden met enthousiaste 
tuiniers, al is het voor een 
uurtje per week.

Heb jij zin om ons te hel-
pen? Laat het ons weten 
door contact op te nemen 
met Albert van Hezewijk 
( m u s e u m d e l a ge h o f @
gmail.com) of kom een 
kopje koffie drinken in het 
huiskamercafé op de Buur-
derij.

Adrienne Mertens

Vrijwilliger Arnold Uleyn 
moestuin Buurderij 

De Lage Hof
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Popkoor Splendid brengt ‘How’s Life?’

Gezellige inloopmiddag in de Buurderij

Op vrijdagavond 12, zaterdag-
avond 13 en zondagmiddag 14 
april geeft Popkoor Splendid 
haar derde grote concert in het 
Verenigingsgebouw in Over-
asselt. 

Van reizen over de wereld in 
2009 (Splendid Travel) naar 
zappen door de tijd in 2013 
(Splendid What-z@pp), 
maakt Splendid 

zich nu op voor How’s life.
Een klas komt na 30 jaar bij elkaar 
op de reünie in de aula van hun oude 
school. Hoe is het met iedereen. Hoe 
is het met Britt, het niet al te snug-
gere meisje van de klas en hoe zou 
het met Sterre zijn, altijd in de weer 

met het scheiden van afval op 
school. En Lex … hoe zou het 

met hem zijn. 

Hij werd 
altijd zo 

gepest door 
Jack. Onder 

leiding van di-
rigent Léon Eijs-

bouts en regisseur Bianca van Dreu-
mel spetteren we met de mooiste 
muzikale verhalen van het podium 
af. We worden begeleid door een 
live band onder leiding van Thijs 
Marijnissen (bas), met daarin onze 
eigen toetsenist Arno Boer, René 
van Duijnhoven (drums),  Mark En-
gelaer (sax) en Koen van der Locht 
(gitaar). Fijn dat we ook dit concert 
weer met hen samenwerken!

Ook nieuwsgierig geworden? Wees 
er op tijd bij en koop kaarten bij 
onze leden of via onze website: www.
splendid.nu.

Kaarten à € 12,50 (aan de kassa € 15,-) 
zijn vanaf 23 februari ook te koop bij:

•  Drogisterij Lucy van Langen 
(Hoogstraat 16, Overasselt) 

•  Ambachtelijke Schoenmakerij Piep 
van Tuijn (Klinkerstraat 19, Grave)

Al enige maanden is er iedere 
eerste dinsdag van de maand 
van 14.00 tot 16.00 uur een in-
loopmiddag in huiskamercafé de 
Buurderij. Deze inloopmiddag is 
voor alle 50-plussers uit Overas-
selt en Nederasselt. De bezoekers 
worden verwelkomd met een gra-
tis kopje koffie of thee, vaak met 
iets lekkers erbij. 

Alle keren is er een speciale gast ge-
weest, die iets is komen vertellen. Op 
8 januari was de schaapsherder, die 
in de Overasseltse vennen zijn scha-
pen heeft staan, de speciale gast. Hij 

heeft de aanwezige bezoekers inge-
wijd in de geheimen van zijn vak en 
vertelde er zeer onderhoudend over. 
Er werden heel wat vragen gesteld, 
die hij uitgebreid beantwoord heeft. 

Nadat de speciale gast vertrokken is, 
is er nog tijd om gezellig met elkaar 
te kletsen.
Mensen die graag willen komen 
maar problemen hebben met ver-
voer worden opgehaald. Zij kunnen 
bellen naar Ria Theunissen, tel: 024-
622 1244.

Deze middag wordt georganiseerd 
door de KBO, belangenorganisatie 
voor senioren. De KBO heeft mee-
gedaan aan de Rabobank Clubkas 
Campagne en van het geld dat ze 
ontvangen heeft,  wordt deze in-
loopmiddag betaald.



   interview

En nu ben jij aan de beurt! Op deze pagina staan verhalen voor en door kinderen 
uit Overasselt. Vind je het leuk om mee te doen of wil jij ook worden geïnterviewd, 
stuur dan een mail naar de redactie: redactieoverasselt@gmail.com

En nu jij ! Balletpret 
Lena Gepperth en Isabel 
Verwaal zijn dikke vrien-
dinnen. Ze zitten samen 
in groep 7 en ze zitten ook 
samen op balletles bij juf 
Janne van DanceDepart-
ment in Malden. Ze zijn 
allebei als kleuter begonnen 
met dansen bij juf Eline in 
het Verenigingsgebouw.
Isabel geniet erg van het 
dansen omdat ze er zo goed 
haar gevoel in kwijt kan, dat 
vindt ze fijn. “Ik dans bijna 
iedere dag, daar word ik blij 
van”. Lena vult aan: “En ik 
vind het ook leuk dat de juf 
de muziek lekker hard zet!”. 
Eén keer in de 2 jaar is er 
een dansoptreden. Dat is 
heel leuk want dan mag 
je op een groot podium 
dansen met alle groepen 
van DanceDepartment. 
Het is wel spannend omdat 
de zaal dan helemaal vol 
zit met heel veel mensen. 
Isabel keek eerder graag 
naar ‘Dance Academy’. Dat 
vond ze toen zó ontzettend 
leuk dat ze ook graag op 
klassiek ballet wilde. Dat 
kon gelukkig in Malden. 
“We vinden ballet heel leuk 
om te doen en wij hebben 
ook een leuke juf, ze is niet 
streng en super aardig”.  Ze 
willen allebei graag balle-
rina worden. Op een groot 
podium, in het licht en dan 
natuurlijk met veel applaus. 

En nu jij !
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En nu ben jij aan de beurt! Op deze pagina staan verhalen voor en door kinderen 
uit Overasselt. Vind je het leuk om mee te doen of wil jij ook worden geïnterviewd, 
stuur dan een mail naar de redactie: redactieoverasselt@gmail.com

En nu jij ! Balletpret 
Lena Gepperth en Isabel 
Verwaal zijn dikke vrien-
dinnen. Ze zitten samen 
in groep 7 en ze zitten ook 
samen op balletles bij juf 
Janne van DanceDepart-
ment in Malden. Ze zijn 
allebei als kleuter begonnen 
met dansen bij juf Eline in 
het Verenigingsgebouw.
Isabel geniet erg van het 
dansen omdat ze er zo goed 
haar gevoel in kwijt kan, dat 
vindt ze fijn. “Ik dans bijna 
iedere dag, daar word ik blij 
van”. Lena vult aan: “En ik 
vind het ook leuk dat de juf 
de muziek lekker hard zet!”. 
Eén keer in de 2 jaar is er 
een dansoptreden. Dat is 
heel leuk want dan mag 
je op een groot podium 
dansen met alle groepen 
van DanceDepartment. 
Het is wel spannend omdat 
de zaal dan helemaal vol 
zit met heel veel mensen. 
Isabel keek eerder graag 
naar ‘Dance Academy’. Dat 
vond ze toen zó ontzettend 
leuk dat ze ook graag op 
klassiek ballet wilde. Dat 
kon gelukkig in Malden. 
“We vinden ballet heel leuk 
om te doen en wij hebben 
ook een leuke juf, ze is niet 
streng en super aardig”.  Ze 
willen allebei graag balle-
rina worden. Op een groot 
podium, in het licht en dan 
natuurlijk met veel applaus. 
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Open dag KooKpunt Overasselt
Tijdens de open dag staan de 
keukendeuren van KooKpunt 
Overasselt wagenwijd open. Kom 
een kijkje nemen in de nieuwe 
keuken van Vereningsgebouw 
Overasselt en ga mee op een ver-
rassende, culinaire tour. Op deze 
middag geven diverse koks door 
middel van workshops en proe-
verijen binnen eigen specialiteit, 
een impressie van de culinaire 
creativiteit en gezelligheid die de 
keuken te bieden heeft. 

Ga bijvoorbeeld lekker creatief aan 
de slag tijdens een chocoladework-
shop. Of laat je inspireren door de 
verschillende proeverijen en proef 
de smaak van bijvoorbeeld diverse 
versgebakken broden, smaakvolle 

high tea hapjes of de kruidige wereld 
van de Griekse en Indonesische keu-
ken.
Naast de workshops en proeverijen 
staan er twee koks in de keuken. Zij 
geven, om de beurt, een kookde-
monstratie. Want uiteraard staat het 
koken in de nieuwe, veelzijdige keu-
ken centraal tijdens de open dag.
Ben je 16 jaar of jonger en wil je zelf 

deel uitmaken van deze culinaire 
dag? Doe dan mee aan de eerste 
taartenwedstrijd van KooKpunt 
Overasselt. Jacques van Ewijk (oud 
deelnemer Heel Holland Bakt) en 
Bakker Derks uit Overasselt zullen 
de taarten beoordelen, de beste 5 
winnen een workshop. Kijk op ver-
enigingsgebouw-overasselt.nl voor 
meer informatie.
De open dag van KooKpunt Overas-
selt vindt plaats op zondagmiddag 
17 maart van 13.00 – 17.00 uur in het 
Verenigingsgebouw Overasselt.
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