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ALOYS VAN VELTHOVEN;
een dijk van een dorpspastoor
Na 15 jaar zielzorg in Overasselt en omgeving, vertrekt Aloys, ónze pastoor, naar Brakkenstein. Hij wordt daar rector
van de nieuw gebouwde kerk
aan de Heijendaalseweg. Ik zoek
hem op in zijn gezellige bungalow tegenover de supermarkt.
Mijn eerste gesprek met hem, nu een
jaar of vijf geleden, was in het pierenbadje van het zwembad in Malden. Daar komen we beiden in het
winterseizoen op woensdagavonden.
Natuurlijk ging dat gesprek over religie. Aloys was niet blij toen ik hem
zei dat ik vond dat het met religie
net zo zou moeten zijn als met alcohol: onder de 16 jaar verboden. Niet
zo’n warme kennismaking destijds…

Maar inmiddels weten we elkaar gelukkig weer te waarderen.
Aloys is een dorpspastoor: gesneden uit bijzonder Brabants hout.
Getogen in de Biesbosch, het dorpje Hank, vertrok hij op 19-jarige leeftijd al naar Brakkenstein.
Zijn moeder had in een krantje van de congregatie van het
Heilig Sacrament gelezen over
deze gemeenschap van paters daar
in Nijmegen en meende dat dat wel
wat was voor de jonge Aloys (die
maar liefst 13 broers en zussen had).
En het klikte daar!! Hij werd er koster, was ziekenverzorger, werd opgeleid tot diaken en kwam als stagiair
eerst in het Tweede Huis (Nederasselt) en later in Overasselt terecht.
Toen
de
regerende
pastoor
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Jan van Mil vertrok, werd Aloys
eerst tijdelijk, en vanaf 2005 definitief als pastoor aangesteld.
Hij deed toen twee beloften:
“continuïteit bieden én pastoor zijn
voor héél het dorp”. Met continuïteit
bedoelde hij dat hij niet (zoals zijn
voorganger) na een paar jaar al weer
weg zou gaan. Met 15 jaar “Overasselt” achter de kiezen heeft hij zich
goed aan zijn eerste belofte gehouden.
En pastoor van héél de dorpsgemeenschap: dat is “ónze” Aloys ten voeten uit!
Hij wordt zeer gewaardeerd, niet alleen door de kerkgangers, maar ook
door de minder en niet-gelovigen.
Vanaf het begin probeerde hij iedere
aangelegenheid aan te grijpen om in
contact met mensen te komen. “Dat
was voor het dorp wel even wennen!”,
herinnert de inmiddels 56-jarige zich.
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Ja! We kunnen u dit nummer tóch in druk aanbieden. En nog steeds gratis! U zult ook zien dat we een nieuwe vormgever hebben. Hij koos voor deze uitgave de kleur
groen omdat er veel te lezen is over de energietransitie. Als redactie buigen wij ons ondertussen óók over duurzaamheid: we zoeken naar een duurzame en stabielere
financiering en komen daar in het volgend nummer op terug. Veel leesplezier gewenst namens alle redactieleden…

“En waar ík aan wennen moest: een
dorp met twéé carnavalsverenigingen! Wat was dát nou!? Gelukkig is
die tweespalt in de loop der jaren
minder geworden, zijn mensen milder voor elkaar geworden. Wat ook
wennen was: ik had op de pastorie
nauwelijks privacy! Gelukkig kon er
zó verbouwd worden dat dat werd
opgelost. En in de kerk zélf vond
ik dat het hekwerk tussen priesterkoor en de banken als een blokkade werkte. Hoe mooi die bank ook
was. Dat is nu anders: we kunnen
dichter bij elkaar en bij God zijn”.
Ik vroeg Aloys wat hij in de loop
van die 15 jaar in Overasselt had
gezien aan verandering. “Het dorp
is er mooier op geworden met het
plein en de versieringen bij kerst en
evenementen. En de mensen dus
wat milder. Wat ik wél zie is dat het
moeilijker is om vrijwilligers te vinden. Want als je in een dorp als het
onze woont, schept dat in zekere
zin verplichtingen: je mag best wel
wat investeren in de gemeenschap’’.
Gevraagd naar hoogte- en dieptepunten vertelt Aloys enthousiast

dat er veel meer hoogtepunten dan
dieptepunten waren: jammer vindt
hij het wanneer er geen dialoog mogelijk was over wat dan ook en helemaal gelukkig werd hij wanneer
hij zag hoe mensen die de kerk de
rug hebben toegekeerd daar op enig
moment toch weer verzoenend over
konden praten. Echt erg vindt hij
de verhalen over seksueel misbruik
in de kerk. Je voelt de schaamte…

‘‘En waar ík aan wennen
moest: één dorp met twéé
carnavalsverenigingen!’’
- Pastoor Aloys

Aloys telt af voor Overasseltse
nieuwjaarsduik

Maar er is ook trots: “Dat ik heb kunnen wáármaken dat de kerk meer is
dan liturgie en pastoraat. Meeleven
met de maatschappij, dáár heb ik me
op gericht. Én “Samen aan Tafel”! Dat
project is hier bij mij begonnen als
jaarlijkse vasten-maaltijd en uitgegroeid tot de wekelijkse vrijdagmiddagmaaltijd met ongeveer 30 oudere
mensen in het Verenigingsgebouw.
Wat wil je de Overasseltenaren nog
meegeven? “Behoud vooral je eigenheid hier, houd oog en zorg voor
elkaar, blijf met elkaar bouwen aan
dit mooie dorp en organiseer af en
toe weer wat nieuws!” Onze pastoor verlaat ons met wat gemengde
gevoelens: hoewel hij zich hier echt
op z’n plek wist, bleek hij niet ongevoelig voor de wens van zijn orde om
in Brakkenstein de zielzorg op zich
te nemen. Hij wenst dat zijn opvolger,(pater Yves, over wie later wellicht meer) zich gauw nét zo thuis
zal voelen in Overasselt als Aloys
zich welkom heeft gevoeld, maar ook
wenst hij dat de mensen hier zich
bij pater Yves thuis zullen voelen.

		

Wim Cousijn

ToPé exposeert in het Verenigingsgebouw
Zaterdag 25 en zondag 26 mei is het weekend van de Kunstroute Heumen.
Professionele kunstenaars uit onze gemeente exposeren op locatie en de kunstroute
vormt een ideale fietsroute die overigens ook per auto prima te doen is.

Traditiegetrouw werd de Overasseltse kunstenaar eind vorig jaar
benaderd door de organisatie met
de vraag om deel te nemen en vervolgens, ook traditiegetrouw, luidde
het antwoord dat dat niet ging lukken omdat hij in zijn woonhuis niet
de mogelijkheid heeft om zijn werk
te exposeren en bezoekers te ontvangen. Of er dan niet een andere
plek was in Overasselt waar hij kon
exposeren, was vervolgens de vraag.
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Dit speelde op het moment dat
ToPé net 65 was geworden en met
het idee rondliep om een keer een
overzicht te laten zien van 50 jaar
kunstenaarschap. Gelukkig heeft
het verenigingsgebouw een grote zaal beschikbaar waar ToPé in
het weekend van de Kunstroute een
grote overzichtsexpositie gaat inrichten. De unieke gelegenheid om
een beeld te krijgen van de creatieve ontwikkeling van de kunstenaar.
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65? Nou en!

Omdat ToPé vijfenzestig is geworden (wat ‘vroeger’ toch een
bijzondere leeftijd was…) zijn
alle werken dat weekend onder het motto ’65? Nou en!’ te
koop met ‘feestelijke’ prijzen. De
kunstenaar ontmoet u die dagen graag tussen 11.00 en 17.00
uur in het Verenigingsgebouw!

OJO

Overasseltse Jongeren Organisatie

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

info@overasselt.inf0
U krijgt de krant dan steeds
per email toegezonden. Dankzij giften en/of advertenties kan de krant
ook in druk gratis huis aan
huis worden bezorgd.

Heeft u kopij voor de
Dorpskrant? Heel graag!
Mail uw verhaal naar:

redactie@overasselt.info
Aanlevervoorwaarden:
Gelieve een eventuele foto apart van
de tekst te mailen
Tekst: Word/.docx-bestand
Foto’s: .jpg, max 300 dpi
Tegen aantrekkelijke tarieven kunt
u uw advertentie in de Dorpskrant
plaatsen. Die komtdan zowel op de
papieren versie als op de digitale versie.Voor tarieven informeert u via:

redactie@overasselt.info
Redactie :Fons Gerrits, Hinta Gravestein, Lène Creemers, Alex Kops,
Wim Cousijn.
Vormgeving: Max de Visser

Ons dorp wordt gekenmerkt door
een bloeiend verenigingsleven.
Mogelijk leren we al vroeg ons als
vrijwilliger in te zetten, zoals bij de
OJO. De OJO, opgericht in 1954,
heeft tot doel kinderen tussen 7 en
12 jaar (130 in totaal) met betrekkelijk weinig middelen en tegen
aanvaardbare kosten een geweldige
vakantieweek te bezorgen. Weg van
de computer of iPad, waardoor ze
weer ervaren hoe leuk het is om met
elkaar te spelen in de vrije natuur
Het bijzondere hieraan is dat de
week wordt georganiseerd door jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Wat
velen mogelijk niet weten is dat
deze 30 jongeren, sommigen studerend of werkend buiten ons dorp,
een week vakantie opnemen om dit
(onbezoldigd) mogelijk te maken.
Al 64 jaar vindt de OJO plaats in de
bossen rond Overasselt, ‘onze’ bossen denk ik dan… Maar de bossen
zijn niet meer van ons… In 2014
vroeg Scouting St Walrick, die een
deel van het bos pacht van Staatsbosbeheer, plots een vergoeding van
€ 2,50 per kind per dag voor de enige beschikbare plek voor de OJO.
Voor 100 kinderen is dit een bedrag van €1000. Gelukkig kan de
hoofdleiding van de OJO goed onderhandelen, waardoor voor 5 jaar
een bedrag van € 300 werd afgesproken. Volgend jaar vinden er nieuwe
‘contractonderhandelingen’ plaats.

Daarnaast werd in 2014 de subsidie
van de Gemeente Heumen, 10 jaar
geleden nog € 900, stopgezet. Gelukkig zijn er sponsoren die de OJO
een warm hart toedragen en financieel ondersteunen zoals ‘De vrienden
van de OJO’ en de RABObank. Verder collecteert men in ons dorp en
dragen ouders voor elk kind €15 bij.
Het uitgangspunt is dat ook kinderen
van minder draagkrachtige ouders
deel moeten kunnen nemen. Voor
de hoofdleiding wordt het elk jaar
een grotere tour om de financiering
rond te krijgen. Het zou geweldig
zijn als de Gemeente Heumen weer
subsidie geeft. Er lijkt voldoende geld
beschikbaar, denkend aan recente
uitgaven voor de schaatsbaan in Malden en het dagje gratis spelen voor
de kinderen in de gemeente. Overigens heeft de Provincie Zeeland
en Staatbosbeheer in 2018 besloten
de ‘vergoeding’ die sportevenementenorganisatoren betalen voor het
gebruik van terreinen van Staatbosbeheer in Zeeland te schrappen. Men
constateerde dat ‘sporten in de natuur populair is en dat velen hiervan
genieten. Het vragen van een vergoeding past daar niet bij’. De provincie
besloot de kosten grotendeels voor
haar rekening te nemen. Een idee?
Dan kunnen de OJO jongeren zich
weer volledig richten op het organiseren van de week. Iedereen blij en
de kinderen hebben weer een onvergetelijke week en dat al 64 jaar lang!

Nico Aaldering

Druk: Printservice Overasselt
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Petrus van Aken
De Werkgroep Heerlijkheden Overasselt heeft drie wandelingen door en om ons
dorp uitgezet. Wat je tegenkomt aan geschiedenis wordt steeds uitvoerig beschreven.
Dorpsgenoot Wim Smids laat zich op bepaalde plekken inspireren. Deze keer gebeurt
dat bij de Nederlands Hervormde Kerk. Dat kerkje dateert al uit de tiende eeuw! Hij
kruipt in de huid van pastoor Petrus van Aken en vertelt hoe de pastoor dominee werd.
Mijn wieg stond in Kalkar.
Na de extreem droge zomer van 1565 heerst er hongersnood.
Mijn huid vouwt zich als perkament rond mijn botten.Overal sterven kinderen.
Mijn ouders zien het klooster in Graefenthal als uitweg.
Ik word verweesd achtergelaten. Voorbestemd om God te dienen.
Mijn opleiding staat in het teken van een vast, onwankelbaar geloof.
Voor nieuwlichterij, kwezels die zich protestanten noemen, is in de kerk geen plaats. Luther, Calvijn, ze
komen er bij mij niet in. Ketters.
De strijd is de laatste jaren heftiger geworden.
Na de verovering van Nijmegen door Maurits lijkt alles te gaan schuiven.
En nu, nu twijfel ik ook.
“Pastoor Petrus van Aken”.
In het kerkje van Overasselt heb ik zojuist de mis gelezen.
De gelovigen zijn naar huis. Het eeuwig licht flakkert in de nis.
Ik kom moeizaam overeind, mijn knieën stram van het bidden.
“God waar zijt Gij?”
Het is snel gegaan. In een hoog tempo is de adel “protestant” geworden.
Ze liegen natuurlijk, maar wat geeft dat; hun goed betaalde baantjes blijven intact.
Het onderhoud van de kerk en mijn traktement worden nu nog betaald uit de opbrengst van een oud
belastingrecht: het Worsumsche Saetvat. Hoelang zal dat nog duren?
Mijn baas is eigenlijk de prior van St. Walrick. Ik heb hem al in geen jaren gesproken.
Met mijn huishoudster Mina deel ik meer dan brood, spek en bier.
“Uw zonden zijn u vergeven”, zegt de Heer.
Ik heb geworsteld met de leer van het enig ware geloof, het celibaat, de onfeilbaarheid van onze Paus.
Uiteindelijk heb ik de overstap gemaakt.
Vorige week heeft de classis van de protestanten mij als proponent geaccepteerd. Dienaar des Goddelijks
woord.
Afscheid van het Latijn, daar moet ik wel aan wennen; de soberheid.
Mijn kazuifels worden vervangen door een eenvoudige zwarte toga.
Wel trouwen met uw bijslaap was de voorwaarde van de heren die het nu voor het zeggen hebben.
Daar zal ik graag aan voldoen maar hoe zullen mijn parochianen er op reageren?
Overasselt, “staats”, overgelopen naar de protestanten.
De kou trekt in mijn botten. Ik smeek u God, heb begrip voor mijn positie.
“Dominee Petrus van Aken”.
Ik draai de sleutel om en ga naar huis.
Mina wacht. Mea Culpa.
-25032019
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Herdenking Oorlogsslachtoffers uit Overasselt en Nederasselt
Zijn dit de namen?
We zijn hier al 75 jaar zonder oorlogsgeweld. Wel even iets om bij
stil te staan. Want wanneer je in
de geschiedenis terugkijkt blijkt
dit een behoorlijk lange periode van vrede en veiligheid te zijn.
De Tweede Wereldoorlog is hier
het moment geweest dat er voor het
laatst mensen uit ons dorp (en uit
Nederasselt)de dood hebben gevonden als gevolg van oorlogsgeweld.
Er loopt een initiatief om deze slachtoffers te gedenken. En waar kan dat
beter dan bij het parachute monument aan de Schoonenburgseweg.
Dorpsgenoot Henk van Lin heeft al
lang uitvoerig studie gemaakt van
wat zich in ons dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld.
In overleg met de kunstenaars die
het ontwerp voor het parachute
monument hebben gemaakt (Leo
Gerritsen en Henk van Hout), streeft
hij er naar om de namen van deze mensen bij dat monument op te nemen.

De vraag aan onze lezers is: zijn
dit alle namen van Overasseltse en
Nederasseltse overledenen als gevolg van het oorlogsgeweld van de
Tweede Wereldoorlog? Het gaat
om de volgende negen personen:

Mocht u hierover nog aanvullende
informatie hebben of andere zaken
willen melden die van belang kunnen zijn, stuurt u dan een mailbericht naar redactie@overasselt.info
Henk van Lin

Gesneuveld in mei 1940:
Piet van Kuppenveld (Overasselt) en Jac. Thijssen (Nederasselt).
Omgekomen op 8 augustus 1941 (als gevolg van een neerstortend vliegtuig):
Jan en Marie Welles en hun zoontje Jan Welles (Overasselt).
22 februari 1944 (tijdens het “vergissingsbombardement” op Nijmegen):
Wilhelmina de Groot (Overasselt).
9 augustus 1944:
Jan Heurkens (Nederasselt)
17 september 1944 (Market Garden):
Anna Schreurs-Didden (Nederasselt)
28 september 1944:
Jan Duighuisen (Overasselt)

advertorial

Welkom bij DIMITRI’S GREEK FOOD in Heumen!
Pas enkele maanden geleden geopend en nu al een groot succes: Dimitri’s Greek Food, aan de Rijksweg
in Heumen. Een nieuw Grieks restaurant in een geheel nieuw gebouwd
pand. Aan de buitenkant komt het
vooral modern en strak over; vanbinnen zien we een smaakvol bijdetijds interieur, gecombineerd met
veel traditioneel Griekse details. Extra aandacht is geschonken aan het
creëren van intieme zithoekjes, waar
de gasten in privacy van alle heerlijkheden kunnen genieten. Eigenaar
Dimitri Kotsalas, zijn echtgenote
Souad en hun team nodigen u van
harte uit om kennis te komen maken
met de authentieke Griekse keuken!

Na binnenkomst heet Dimitri –
een geboren en getogen Griek – u
hoogstpersoonlijk van harte welkom. Als aperitief schenkt hij – van
het huis! – een glaasje ouzo voor u
in, wellicht de bekendste Griekse
drank met een typische anijssmaak.
En dan kan de avond beginnen!
Overal heeft de enthousiaste horecaondernemer aandacht aan besteed,
en niet in de laatste plaats aan de
menukaart. Daarop vindt u een mix
van traditioneel Griekse lekkernijen én modern westerse gerechten.
Een combinatie die door zijn gasten
wordt gewaardeerd, weet Dimitri.
“Zo hebben we een ruime keuze uit
authentieke Griekse vlees- en visgerechten, maar ook smaakvolle maaltijdsalades,” vertelt hij. En wat te denken van een heerlijke Griekse wijn?

Uitgebreid genieten in Griekse
sferen, vriendelijk personeel, en
op de achtergrond aangename
Griekse muziek
- Dat is Dimitri’s Greek food!

Rijksweg 206, 6582 AB Heumen.
Dagelijks geopend vanaf 16:30 uur.
Voor de deur kunt u gratis parkeren.
Wilt u een tafel reserveren?
Stuur een mail naar :
reserveren@dimitrisgreekfood.nl,
bel 024-2022665 of ga naar de website: www.dimitrisgreekfood.nl.
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Zeldenrust in nieuw molenboek
Dit najaar verschijnt er in de Erfgoedreeks een
boek over de molens in Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt. Daarin komen o.m. de
niet meer bestaande molen op de Hamelberg in
Worsum en de Zeldenrust en het karnhuisje bij
het Duifhuis uitgebreid aan de orde. De auteurs
van het boek zijn naarstig op zoek naar anekdotes, verhalen, artikelen, foto- en ander materiaal
om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

U kunt contact opnemen met:
Frans Wildenborg
info@franswildenborg.nl
06-17153553
De Overasseltse dichter en schrijver Hend de
Kleijn staat hier met zijn blindengeleidehond
bij de Zeldenrust toen deze nog aan de Hoogstraat stond. Een storm in 1972 velde de molen
en bijna 10 jaar later is hij op de huidige standplaats aan de Oude Kleefsebaan weer opgebouwd.

Foto: Gelders Archief

advertorial

Rokerspaleis Lensen
Aan het begin van de Molenstraat in Nijmegen vindt u Rokerspaleis Lensen, sinds 1939 dé sigarenspeciaalzaak
van de wijde regio. Vandaag de dag runnen vader Harry en zoon Erik Lensen de winkel.
Wilt u ontspannen met een heerlijke Cubaanse topsigaar? Dan moet
u bij sigarenexperts Lensen zijn. Bij
binnenkomst wordt u hartelijk ontvangen door Harry, zoals het een
echte gastheer betaamt. Erik neemt
u mee naar zijn klimaatkamer, waar
hij zijn uitgebreide collectie prachtig
heeft geëtaleerd. “In deze klimaatkamer is een constante temperatuur
van 21 graden en een luchtvochtigheid van 72%, zodat de sigaren
in topconditie blijven,” legt hij uit.

Er ligt te veel om op te noemen: sigaren uit Cuba, Honduras, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek met toonaangevende merken.
Over elke sigaar weet Erik – die in
Cuba in de leer is geweest – te vertellen waar deze vandaan komt, hoe
hij gemaakt is én hoe hij smaakt.

Cigars, Champagne & Caviar. Harry
schenkt graag een kopje koffie voor u
in, maar – zoals de naam al verraadt –
behoort een glas champagne met kaviaar ook tot de mogelijkheden: een
onvergetelijke smaakbeleving. Hebt u
liever een bij de sigaar passende rum
of whisky? Ook dat is geen probleem.

Hebt u een sigaar uitgezocht? Dan
kunt u daar bij Lensen meteen van
genieten! Achter in het Rokerspaleis vindt u de CCC-Lounge, waar u
in een van de comfortabele fauteuils
kunt plaatsnemen. CCC staat voor:

“I am easily satisfied with the
very best,” zei sigarenliefhebber
Churchill, en dat is precies waar het
Rokerspaleis voor staat: het beste dat het leven te bieden heeft!

Rokerspaleis Lensen, Molenstraat 144, Nijmegen. Meer info? www.ccc-lounge.nl.
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Hoe staat het met de energietransitie in onze gemeente?
In nummer 3 jaargang 2 van de
dorpskrant hebben we het gehad over het klimaatakkoord
van Parijs en de gevolgen
daarvan voor Overasselt. Inmiddels zijn er weer een aantal stappen gezet richting Klimaatneutraal Heumen 2050.
De gemeente heeft afgelopen
najaar 4 dialoogsessies georganiseerd, het zogenoemde
Energiecircus, waarbij bewoners konden meedenken over
een duurzame toekomst. Die
avonden werden gehouden
om met de inwoners te praten over eventuele locaties van

Peeters Horen

windmolens en zonnevelden: grootschalige energieopwekking in de gemeente. Met een inventarisatie en de
resultaten van deze bijeenkomsten is
een Concept Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen opgesteld. Uit
de samenvatting daarvan blijkt dat de
gemeente uitgaat van twee taken om in
2050 klimaatneutraal te kunnen worden.
De eigen lokale taak die de gemeente
zich heeft opgelegd is de Routekaart
Klimaatneutraal Heumen uit 2017.
Deze routekaart beschrijft als eerste stap
maatregelen op het gebied van besparing, stap twee is lokale en kleinschalige energieopwekking. Als derde stap
denkt men aan grootschalige projecten.
De tweede taak wordt gevormd door
advertorial

Daar werkt hij met veel plezier.
“Persoonlijk contact met de klanten vind ik bijzonder belangrijk,”
vertelt Peeters. “Ik neem graag
uitgebreid de tijd om hen goed te
leren kennen, zodat ik hen uiteindelijk ook het beste kan adviseren.”
En dat wordt gewaardeerd: zelfs
vanuit Oss komen er klanten speci-
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In het kader van de kleinschalige
energieopwekking
zijn er in de gemeente inmiddels twee coöperaties opgezet.
Wordt vervolgd op pagina 9...

Door Stichting Audicienregister gecertificeerd
en met 200 andere zelfstandige audiciens verenigd in stichting HoorProfs

aal
ren

Negen jaar geleden is hij als audicien begonnen bij Beter Horen:
Martijn Peeters. Omdat hij graag
meer tijd en aandacht wilde vrijmaken voor zijn klanten, runt hij
sinds 2017 zijn eigen zaak: Peeters Horen, gevestigd in het pand
van Giesbers Optiek in Grave.

de Regionale Energiestrategieën, RES. Nederland is opgedeeld in dertig energie-regio’s, en de RES bepalen per
regio de bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. Hierbij wordt door gemeenten,
provincies en waterschappen
samengewerkt. Wat Heumen
in het kader van de RES moet
gaan doen is nog niet bekend.

voor Peeters Honaar
Grave.

Veel mensen zien een hoortoestel als last. Peeters ziet dat
anders: “Wat je allemaal mist
als je niet optimaal kunt horen, dát is pas een last,” legt hij
enthousiast uit. “Geluiden in
de natuur, zoals fluitende vogels. Of een
goed gesprek met familie of vrienden. Dat
wil je niet missen. Als je niet alles meer
meekrijgt, kun je je daarbij neerleggen óf er
iets aan doen.” Peeters adviseert het laatste.
Waar vroeger mensen van rond de 80 een
hoortoestel nodig hadden, zien we nu dat
ook mensen van in de 50 of 60 niet optimaal meer kunnen horen. Het veelvuldig
blootstellen aan harde geluiden of erfelijkheid zijn onder andere de oorzaken van
gehoorverlies. “Wacht niet te lang,” vertelt Peeters, “want hoe langer je wacht met
een hoortoestel, hoe lastiger de acceptatie
kan zijn.” Stap eens binnen voor een – uiteraard vrijblijvend – gesprek. En áls het
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ervan
komt:
hoortoestellen
zijn tegenwoordig bijzonder
klein en vrijwel onzichtbaar.
Het komt geregeld voor dat mensen hoortoestellen hebben gekocht, maar deze vervolgens ongebruikt in de kast laten liggen
– bijvoorbeeld omdat ze niet goed
zijn afgesteld. Mensen zien ze dan
meer als een last. Bent u niet tevreden met uw hoortoestel? Peeters
Horen nodigt u graag uit: “Bel voor
een afspraak en kom eens langs, en
dan kijken we er samen naar.” Bent
u toe aan of benieuwd naar nieuwe
hoortoestellen? U kunt ze vrijblijvend een maand uitproberen. Niet
goed? Geen probleem, dan mag u
ze zonder kosten weer teruggeven.
Peeters Horen werkt samen
met
alle
zorgverzekeringen.
Over declareren hoeft u zich
dus geen zorgen te maken.
Rogstraat 23, 5361 GP Grave.
Telefoon: 06 30 75 26 38.

Hoe staat het met de energietransitie in onze gemeente?
Dit zijn burgerinitiatieven voor het
duurzaam opwekken van energie.
In de vorige Dorpskrant werd de
oprichting van de EnergieCoöperatie Heumen, ECH, gemeld. Die
heeft onder andere een plan ontwikkeld voor een waterkrachtcentrale bij de stuw in Grave. Deze
centrale zou voor de helft voor
rekening komen voor de ECH en
voor de andere helft voor het platform Duurzaam Grave. De financiering geschiedt door middel van
de uitgifte van certificaten en een
lening bij de bank. De tijdelijke
centrale zou 8 jaar gebruikt worden
en het rendement is genoeg voor
ongeveer 1000 huishoudens. Vanaf 2028 wordt de stuw gerenoveerd
en daarna kan het hele potentieel
van 10 mW, oftewel stroom voor
20.000 huishoudens, worden benut (bij 3400 kWh/huishouden).
De Coöperatie Energiek Heumen
richt zich met name op de winning van zonne-energie door middel van postcoderoosprojecten.
Deze coöperatie is medio januari opgericht. Ze werken ook met
participaties, in projecten waarbij
er belegd wordt in zonnepanelen
op grote daken die daar geschikt
voor zijn. Op die manier kunnen
ook huurders en mensen die geen
panelen op hun eigen dak willen,
meedoen. Er zijn plannen om op
het dak van een nieuw te bouwen
agrarisch gebouw in Overasselt
zonnepanelen te leggen, die gefinancierd zijn door middel van
een
postcoderoos-constructie.
Wat betreft de grootschalige opwekking van energie heeft de gemeente na bovengenoemde dialoogsessies een lijstje van gebieden

voor
windmolens
en zonnevelden opgesteld, in volgorde
van voorkeur. Bovenaan, keuzegebied
A, staat de strook
tussen de A73 en het
Maas-Waal- kanaal.
Als keuzegebied B,
en uitsluitend voor
zonnevelden, staan
de uitloopgebieden
in Overasselt en Nederasselt. Dat zijn
de gebieden aan de rand van de
kernen, die voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden. Op
plaats drie, C, staat het ‘kommengebied’. Alleen als aan de behoefte
aan energie niet door zonnevelden
voldaan kan worden, komen eventueel windmolens in aanmerking.
In Overasselt en Nederasselt zijn
burgers in het geweer gekomen tegen de plaatsing van windmolens
in de uiterwaarden langs de Maas.
Zij hebben hun krachten gebundeld in de actiegroep ‘Windkracht
Heumen’. In een reactie aan de
gemeente op de Concept Ruimtelijke Visie heeft de actiegroep
laten weten tevreden te zijn met
de duidelijke focus op keuzegebied A, de strook langs de A73. Ze
stellen dat de gemeentelijke taak
tot energieopwekking al bereikt
wordt door gebruik van gebied A,
en dat dus gebieden B en C verwijderd zouden kunnen worden
uit de plannen. Omdat nog niet
duidelijk is wat de RES voor Heumen gaan betekenen, vindt men
het vreemd dat het zweefvliegveld
als locatie voor windmolens en
zonnevelden zo snel uitgesloten is.
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Het zweefvliegveld heeft van de
gemeente een speciale status gekregen, als gebied dat niet overwogen kan worden voor alternatieve
energie-ontwikkeling. Tijdens de
dialoogsessies bleek, dat veel mensen juist dit gebied geschikt vinden voor grootschalige energieopwekking, aldus de actiegroep.
Uit een artikel in de Gelderlander
van jongstleden zaterdag blijkt dat
er al vergevorderde plannen zijn
voor de aanleg van een windpark
aan de A73 bij Malden. Dit project zou ontwikkeld worden door
adviesbureau Blue Bear Energy,
en dus niet door middel van een
lokale energiecoöperatie. Omdat
de Ruimtelijke Visie van de gemeente nog definitief moet worden en alle inspraakprocedures
nog doorlopen moeten worden,
is de komst van de windmolens in deze vorm nog niet zeker.
Voor advies over energiebesparende maatregelen in uw huis:
zie de aankondiging van de gemeente elders in deze Dorpskrant.
Hinta Gravestein
9

Verder met de toekomst van Overasselt
In de vorige Dorpskrant hebben we gemeld dat er een groep enthousiastelingen bij elkaar is gekomen om te kijken welke onderwerpen de komende 10 jaar in ons dorp gaan spelen en wat we daarmee aan moeten. Inmiddels
is een volgende stap gezet om plannen te bedenken die in het dorp enthousiasme en creativiteit kunnen losmaken. Op 4 april hebben we onze ideeën gedeeld met een grotere groep, om te kijken of we op de goede weg zitten.
Op deze gezellige bijeenkomst waren 60 mensen bij elkaar, waaronder veel dertigers en dat is inspirerend bij een
gesprek over de toekomst! Er kwamen veel reacties los en er zijn veel eigen suggesties ingebracht. Alle briefjes en
kaartjes zullen nu verwerkt worden en de oogst van deze avond is prima: zo’n 20 levensvatbare ideeën met contactpersonen. De volgende stap is om deze opbrengst klaar te maken voor een Ideeënmarkt in het najaar. Dan
willen we met alle mensen van Overasselt de topplannen bemensen met talenten uit ons dorp. Wordt vervolgd!
Namens de werkgroep Toekomst Overasselt
Henk van den Berg, Annette Mengde, Wim Cousijn
en Dorpsplatform Overasselt

Foto’s: Liesbeth Arts

Concert ‘Orpheus, with his lute’
ren. De schoonheid van zijn liedjes relativeerde de problemen van zijn luisteraars.
Gekwelde harten kon hij met zijn muziek
genezen. Zijn muziek kon zelfs gevechten sussen ... Kom en laat u meevoeren. U
hoort werken van o.a. Saint-Saëns, Britten, Swingle, Werle, Lang en MacFarren.

Gastdirigent is Ulrikke Reed Findenegg
Toegang voor een vrijwillige bijdrage en een
drankje na afloop. www.eenvoortwaalf.nl
Laat u betoveren door prachtige klanken! Het kleine koor
eenvoortwaalf brengt ditmaal een bruisend programma rond Orpheus en zijn luit. Deze mythologische held
liet niemand onberoerd. Zelfs de natuur boog voor zijn
luit en zang; Orpheus wist een “blijvende lente” te creë10

Concert ‘Orpheus, with his lute’.
Zaterdag 22 juni 20.00 uur
Antonius Abtkerk, Overasselt
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Geur neutraal gieren
Wie kent het niet? Net als de
eerste zonnestralen tijdens de
eerste lentedagen je uitnodigen om de ramen eens lekker
tegenover elkaar open te zetten
word je geconfronteerd met één
van de nadelige gevolgen van
het wonen op het dorp: gieren.
De was kan weer naar binnen
en de ramen kunnen weer dicht
zodra de gierton in de buurt is.

Vanuit de Landbouw Universiteit
van Wageningen wordt een mogelijke oplossing geboden door
de bekende professor Silva Salix,
genaamd geur neutraal gieren.
De techniek is afgekeken van
de luchtvaart waar de eventuele
vliegschaamte te lijf gegaan kan
worden met het laten aanplanten
van bomen die de vlucht C02 neutraal moeten maken. Bij het geur
neutraal gieren gaat het niet zo
zeer over de co2 maar over de geur
die geneutraliseerd moet worden.
Silva Salix heeft met een aantal
promovendi minutieus uitgerekend dat per kubieke meter ongeveer twaalf hyacinten geplant
moeten worden, of vijftien ranonkels. De stank en de geur zijn
dan in evenwicht. De compensatie hyacinten moeten bij voorkeur
in de bermen ten oosten van de te
begieren landerijen gepoot worden in de zogenaamde lijzijde.
De bepoting moet in principe

Deze krant wordt gedrukt door:

drie weken voor het gieren plaats
vinden zodat de geur- en de gierperiode optimaal samenvallen
Silva legt uit dat later in het jaar
beter geneutraliseerd kan worden met geurige rozensoorten of
kamperfoelie omdat de hyacint
een typische voorjaarsbloem is.
Ook anjers behoren tot de mogelijkheden al zijn er daarvan wat
grotere aantallen per kubieke meter nodig. Bijkomend voordeel is
dat de agrariër zo voor een extra
inkomstenbron kan zorgen door
zijn eigen compensatie hyacinten
te kweken. Een activiteit die prima te combineren is met anderen
nevenactiviteiten zoals kamperen
bij de boer of de zorgboerderij.
Vanaf volgend jaar wordt er bovendien Europese wetgeving van
kracht die de precieze kaders van
de compensatieregeling in goede banen moet leiden. Tot die
tijd wordt de stank op experimentele basis gecompenseerd.

Werkland op stoom
Er wordt hard gewerkt op het
Werklandschap! Van linksonder naar midden-boven: de
Kasteelsestraat. Rechtsboven
de locatie waar de Coöp mogelijk gaat bouwen. Daaronder
heeft Woningbouwvereniging
Oosterpoort plannen voor
de bouw van 11 woningen.

NUMMER 2 • JAARGANG 3 • APRIL 2019

11

Vijfde editie lentefestival Maasvensters: Een jubileumjaar
Heeft u het Lentefestival Maasvensters van zondag 26 mei al in uw
agenda genoteerd?
De voorbereiding voor het festival van dit jaar is in volle gang.
Zoals u ongetwijfeld weet viert
Maasvensters dan haar 5-jarig
bestaan. Er wordt hard gewerkt
aan deze feestelijk editie, waarover we u voorlopig nog grotendeels in spanning moeten houden.
Een festival zou geen festival zijn
zonder muziek, dans en theater,
dus natuurlijk kan er volop worden genoten van een verrassend
programma op diverse, tot idyllische plekjes omgetoverde, locaties.
Locatietheater, dans, kunst, muziek
en poezie zullen het publiek verwonderen, verrassen en ontroeren.

Het festival is het best bereikbaar
met de fiets of lopend. Kom je toch
met de auto, parkeer dan op het
‘parkeerterrein - voor - een – dag’
bij de fam. Glazer, Tempelstraat 11
We vinden dat wanneer ergens iets
moois plaatsvindt, dat mensen dat
moeten kunnen zien en beleven, daarom willen we geen extra drempels
opwerpen en is de entreeprijs – enkel
om uit de kosten te komen - net zoals
voorgaande jaren slechts 5,- euro p.p.
Kom genieten van de mooie omgeving, op een stoeltje of languit in
het gras….maar laat u bovenal op
26 mei van 13.00- 17.00 uur onderdompelen in het prachtige aanbod
van muziek, dans, poezie en theater.

Praktische informatie:
Wanneer: zondag 26 mei 2019 Aanvang:
13.00 uur
Waar: de Veldschuur,
Maasbandijk, Overasselt
Kosten:: € 5.- p.p. op de dag zelf bij de
kassa bij de Veldschuur.
Cadeautip: via email
maasvensters@gmail.com
kunt u kaartjes kopen, die u vooraf
cadeau kunt geven bij een verjaardag of
andere gelegenheid.
website: maasvensters@jouwweb.nl
facebook: www.facebook.com/maasvensters
email: maasvensters@gmail.com

We kijken ernaar uit om u op 26
mei 2019 weer te ontmoeten!

Carnaval gevierd

Het was weer een prachtige optocht in Overasselt met veel indrukwekkende praalwagens en hier en daar scherpe teksten. De verschraalde lucht van bier, zweet en confetti hangt niet meer in de Zon en het Verenigingsgebouw. De straten
zijn weer zo goed als schoon. Carnaval is ook erfgoed: we geven het dóór van generatie op generatie. Hier zie je de opkomende generatie al weer trappelen van ongeduld om gevieren het feest te blijven vieren. Maak plaats, maak plaats!!!
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Smokkelen in de oorlog
Dit verhaal is in 2016 overhandigd aan Woord en Beeld door een dochter van Piet Sanders
om te gebruiken en op te slaan en andere mensen te laten lezen. Het was een geschreven verhaal, wat wij overgetypt hebben en daarin niets veranderd hebben in stijl en woordkeus. Piet
Sanders is opgegroeid in Overasselt en woont sinds 1952 in Hatert, Nijmegen. Piet Sanders
is in juni 2016 86 jaar. Piet Sanders is inmiddels overleden

Een verhaal (verslag) van de smokkelroute vanuit Overasselt naar
Nederasselt (anno 1941-1945).
Er werd rogge naar Frits Jetten,
gebracht (‘s avonds, ‘s nachts) om
te malen. Hij had een elektrische
molen, dus geen wieken zichtbaar.
Rogge werd met de hand gedorst,
met een dorsvlegel. Ik moest van
onze Vad(er) voorop lopen, zo’n
50 - 100 meter, voor als er soms
Duitse soldaten stonden. Wat ik
dan moest doen werd mij niet gezegd. Over den ‘diek’ dus naar Jetten, donker, mot (mist), nat gras,
op de klompen. Het was koud,
enz., kon soms nog geen 10 meter zien, zo’n mot (mistig) was het
soms. Maar mijn broers of zusters
hoefden nooit voorop te lopen en
die waren ouder. Toen heb ik al
eens gevraagd waarom. Maar er
werd geen antwoord op gegeven.
We kwamen verschillende keren buren tegen die, precies
hetzelfde gingen doen als wij,
die gingen ook rogge malen.
Het meel werd gebruikt om gezamenlijk een verken (varken) vet

Foto 1948 familie Sanders
Boven: v.l.n.r. Toon, Cor, Wim, Piet, Tonia, Marie
Onder: v.l.n.r. pa en ma met Jan in het midden

‘‘Ik ben zelf al meer dan 60 jaar weg
uit Overasselt. Misschien kunt u deze
belevenis van mij ergens gebruiken’’		
- Piet Sanders

Piet Sanders (86) Door: fam. Sanders (2016)

te mesten. Dat werd door Hendrik Aalbers ‘s nachts geslacht en
dan kreeg iedereen er een deel
van. (De buren die dan samen deden met het meel). Dus dan was
er spek en worst in de kast. En
dan werd er weer een verken gemist (gemest?), steeds opnieuw.
Ook met de kiepe-eier ging dat
net zo. En gezamenlijk melk om
zelf botter te kerre (karnen), karnemelk zat. Ook het varken kreeg
karnemelk te drinken, daar glansden ze goed van.Op de dijk naar
Nederasselt heb ik nooit gin Duitse soldaat gezien. Wel op de weg
in Nederasselt. Dan werd er bij de
meulen efkes gewacht. De Duitsers
hadden een wachtpost bij den diek,
bij de Wiel, maar die bleven meestal bij het wachthuisje staan. Het is
altijd goed gegaan met dieën rogge-smokkel. Als wij bij Jetten aankwamen, ging ik naar binnen bij
vrouw Jetten. Klompen en kousen
werden in de kacheloven gedreugd.
Ik kreeg altijd een snee mik met
erop een gebakken ei. Dat weet en
proef ik nou in mien gedachten
nog. Hetzelfde gebeurde tussen
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Gassel en Overasselt. Met meel en
jonge varkens gingen we met een
roeiboot over de Maas. Moest ik
uutkieken of er Moffen aankwamen, dan werd alles stilgelegd. Ik
heb dat uitkijken twee keer moeten
doen. Niet varen, maar uitkieken.
Dat werd ook met jonge hennen gedaan. En ook met voedselbonnen.
Waar de ‘verkens’ naar toe gingen,
geen idee. Als ik daar naar vroeg
kreeg ik nooit iets te horen. Net
zoals wat ik moest doen met dat
voorop lopen, moest ik roepen of
zoiets, daar werd niks over gezegd
Ik heb in de oorlog, maar later ook
nog, met massieve fietsbanden
gereden. De fietsbanden werden
gemaakt van oude autobanden.
Van de zijkant van de autobanden
waren de duurste, maar wel de
beste. Die werden toen vakkundig gemaakt door Jan van Rens,
die woonde op Ewijk. Hij is later naar de Hoofdstraat verhuisd
(Schoonenburgseweg). Later is de
zaak voortgezet door zijn zoon Thé.
‘‘Veel groeten van een OudOverasseltenaar, Houwdoe’’

- Piet Sanders
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Stichting Hulp Bij Hartstilstand Gemeente Heumen
Zesakkerlaan2, 6611 AZ Overasselt
E-mail: info-aed-heumen.nl website: www.aed-heumen.nl
rekeningnummer: NL 25 RABO 0125372590
Koperen jubileum AED-stichting

Wanneer bij 112 een (vermoedelijke) hartstilstand wordt gemeld, worden de vrijwilligers van
de AED-stichting die in de buurt
van het slachtoffer zijn via hun
mobiele telefoon opgeroepen
om een AED op te halen en het
slachtoffer te gaan reanimeren.
Voor de overlevingskansen van
het slachtoffer is het cruciaal dat
binnen 6 minuten met de reanimatie wordt gestart. Zo snel kan
de ambulance niet aanwezig zijn.

Overasselt een ‘‘hartveilig’’dorp
De
AED-stichting
bestond
op 16 februari 2019 12,5 jaar.
Reden om eens extra aandacht te
besteden aan deze levensreddende
organisatie. In deze periode hebben de vrijwilligers van de stichting in onze gemeente tenminste
20 mensen met succes gereanimeerd, waarvan 4 in Overasselt.
Op 16 augustus richtten Geert
Jan Nillesen, Frank Hilbrands,
Mathieu
Jenniskens,
Willeke Peters, Yvonne Veens, José
Willems en Henny Willemsen
de “Stichting Hulp bij Hartstilstand in de Gemeente Heumen” op. Een dekkend netwerk van 18 AED’s en ongeveer
200 vrijwillige hulpverleners.
Heumen is sindsdien een hartveilige gemeente en Overasselt een hartveilig dorp.

In Overasselt hangen binnen de
bebouwde kom 3 AED’s van de
stichting: bij de hoofdingang van
het Verenigingsgebouw, naast de
voordeur van De Mijlpaal en aan
de gevel van Zilverbergweg 55.
Wilt u ook vrijwilliger worden
meld u dan aan via de website:
www.aed-heumen.nl U kunt
bij de AED stichting kosteloos
een cursus reanimeren volgen
evenals een jaarlijkse training.
Mieke de Graaf

‘‘ELK HART MOET BLIJVEN
KLOPPEN’’
- AED-stichting

KooKpunt Overasselt smaakvol uit de startblokken
Nadat eind vorig jaar het spiksplinternieuwe “KooKpunt Overasselt” officieel is geopend, is op 17 maart een
Open Dag gehouden voor iedereen
uit het dorp. Het was een doorslaand
succes met maar liefst ruim 300 bezoekers. Een waar smaakfestijn met
veel hapjes en sapje om te proeven.
Er werden kookdemonstraties gegeven en er waren diverse verleidelijke
kramen waar je je best moest doen
om er zonder te watertanden aan
voorbij te gaan. Samen koken blijkt in
deze tijd een schot in de roos te zijn.
Iedere week wordt het KooKpunt wel
meerdere keren gebruikt door allerlei gezelschappen die er met elkaar
veel plezier aan beleven én er nog
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wat van opsteken ook. De jeugd van
het dorp was op de Open Dag uitgedaagd om taarten te bakken. Die zijn
beoordeeld door onze eigen dorpsbakker Theo Derks en door Jacques
van Ewijk (bekend van “Heel Holland
bakt”). Op de foto staat winnaar Sil
Heggen met een chocobananentaart.
De basiscursus “koken voor senioren” is inmiddels ook al van start gegaan met 10 deelnemers en de tweede
cursus hiervoor begint in september.
Het vindt plaats op donderdagochtenden en is reuzegezellig! Steeds na
afloop wordt natuurlijk samen gegeten. Datums: 12 en 26 september,
10 en 24 oktober, 7 en 21 november.

Wil jij je opgeven? Bel of mail naar
Marianne Clemens:
06-5584 1201,
marianneclemens@hotmail.com
Wie meer wil weten over het cursusaanbod of het KooKpunt een keer wil afhuren
kan contact opnemen met manager Hennie van Lin: mail dan naar svo@ xs4all.nl
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Licht op Sleeburg
Sage, geschiedenis en bodemradar...
U kent de Sleeburgsestraat wel. En
sommigen van u weten dat vroeger
aan die straat kasteel Sleeburg heeft
gestaan. Je kunt er nu nog de resten van een gracht om een eilandje
zien. Op en om dat eiland hebben
de gebouwen gestaan die samen
de Heerlijkheid Sleeburg hebben
gevormd. Het was er al in de veertiende eeuw. Samen met de Heren
van Schoonenburg en Overasselt
maakten de heren van Sleeburg
in onze contreien de dienst
uit. Drie “Heerlijkheden” dus.
Over de tijd van de Heerlijkheden
zal binnen nu en een jaar een boek
verschijnen. Harrie Joosten en Gerard Derks hebben het allemaal
uitgezocht, hoe het dan zat met dat
grootgrondbezit hier. Hun boek
zal als een deel in de Heumense
Erfgoedreeks uitkomen. Eerder
verschenen deeltjes over het veer
Nederasselt-Grave, kasteel Heumen en de Canon van Heumen.
In dat nieuwe deel wordt de geschiedenis van dus ondermeer
Sleeburg uit de doeken gedaan.

De échte geschiedenis dus. Want:
soms is er ook nep-nieuws: Onlangs is er een heuse SAGE over
de Sleeburg opgedoken. Een sage
is een traditioneel volksverhaal dat
zich afspeelt op een bekende plaats
en op een bekend moment in de
tijd en vaak gegroeid is om een historische kern, aldus wikipedia. De
Sage van Sleeburg dateert uit 1850
en is werkelijk fantastisch! Weliswaar van A tot Z gelogen, maar
zó mooi! Het verhaal gaat over de
bewoners van Sleeburg, het adellijk geslacht van Honnepel. Een
ridder met twee zonen laat aan
de oudste zoon al zijn bezittingen
na en aan de jongere broer hoegenaamd niets. Dat pikt de jongere
broer natuurlijk niet. Moord en
doodslag zijn het gevolg. En vanaf
dat moment heerst een vloek over
Sleeburg die eeuwen lang aanhoudt. Dankzij de inspanningen
van een weesgeraakte jonge freule
wordt het raadsel van de Sleeburg
ontknoopt. Er verschijnen geesten, er wordt stevig gedroomd,

grafzerken worden gelicht en natuurlijk is er aan het eind ook de
liefde die wordt gevierd. Nu is het
plan om deze Sage apart in een
klein boekje uit te brengen. En
daarnaast ook kort te vertellen hoe
de geschiedenis dan wél in elkaar
heeft gezeten. Hier komen Harrie Joosten en Gerard Derks in
beeld. En dan bestaat er nog de
wens bij de archeologen van het
Erfgoedplatform Heumen om de
plek ooit nog eens nader te kunnen onderzoeken, in overleg met
de eigenaren natuurlijk. Er zijn
tegenwoordig immers veel nieuwe technieken om, wat in de bodem zit, aan het licht te brengen.
Dat kun je bijvoorbeeld doen met
een grondradar. Ook de resultaten van een dergelijk onderzoek
zouden in dat Sleeburgboekje
kunnen worden meegenomen.
Tenslotte zullen er foto’s, tekeningen en oude kaarten in worden opgenomen. Én: verhalen!!!
Wim Cousijn

OP
RO
Wie kan ons helpen aan verhalen of ander materiaal over de Sleeburg? Zo weten we dat
EP
begin jaren ‘90 van de vorige eeuw hier een heftige schietpartij heeft plaatsgevonden
waarvan het slachtoffer met zoutzuur ‘opgeruimd’ zou moeten worden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd en de dader kreeg maar liefst 8 jaar! Maar de toedracht: wie weet hier
meer van? Als u nog materiaal heeft of uw verhaal kwijt wil, stuurt u dan een mail naar
redactie@overasselt.info en dan wordt er contact met u opgenomen. En kijken we of uw
verhaal, foto of tekening ook een plekje kan krijgen in het Sleeburgboekje.
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OP
RO
EP
Fijn he, dat de Dorpskrant Overasselt alsnog in gedrukte vorm verschijnt?! U kunt daar ook aan

16
bijdragen. Door een bijdrage NUMMER
over te maken
naar NL57RABO
t.n.v. SOP/Dorpskrant.
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Zo helpt u er aan mee dat de Dorpskrant voor iedereen in druk toegankelijk blijft.

