


Beste Krekkers 
en Krekkerinnen,

Goh wat was het een 
mooie avond hè, die 
Lancering. Ik vond in 
ieder geval van wel. 
Complimenten aan 
de Raad van Elf en 
alle mensen die eraan 
meegewerkt hebben!
Tijdens het feliciteren 
vertelde de oude garde 
van KZMU dat het de 
beste Lancering van 
de laatste 6 à 7 jaar 
was. En dat Trump 
en de Rocketman el-
kaar nu bedreigen met 
een rode knop..  Je 
leest nu in de kranten 
wat Krek op 18 no-
vember al ten tonele 
bracht.
Gelukkig had ik 
geen last van ze-
nuwen en heb ik 
alleen maar geno-
ten. Dat begon 
trouwens al 12 
s e p t e m b e r . 
Eerst op 11 
september ons 
pap zijn ver-
jaardag her-
dacht en als 
cadeau werd 
ik op 1 2 
sep tember om 23.11 uur gebeld 
door ‘Duintje’. Ik dacht die wil iets weten 
over werk, maar nee. Ze zaten met z’n al-
len bij elkaar en hadden besloten dat ik 
Prins moest worden. Ik antwoordde: ‘En 
dat moet je zeker gelijk weten?’ ‘Ja’, zei 
René. ‘Ik zal even overleggen.’ Dus ik te-
gen mijn meisje: ‘Jet, ze willen hebben dat 
ik Prins bij KZMU word…’ En zoals altijd 
reageerde ze direct positief: ‘Als ge maar 
niet denkt dat ik eieren ga koken!!’ ‘Oké 
afgesproken, als je ze maar wel bakt dan.’ 
Dus ik kon Duintje met een gerust hart ver-
tellen dat ik het met volle overtuiging zou 
gaan doen! En zo geschiedde het, met de 
mooie Lancering tot gevolg. Ik heb de dvd 
daarvan inmiddels een paar keer bekeken 
en hij blijft mooi. Boem jonguh, zonne 
grote Prins. Volgens Louis Theunissen een 
‘minstens honderd kilo en twee meter pure 
Krek Zo Mot Ut Prins’. De 60ste Prins en 
inmiddels 30 jaar lid, van sjouwploeg naar 

Prins. Het duurt soms 
even, maar als het zover is…. 

Geweldig! Ook op de jongste Krekkers 
heeft mijn Lancering effect gehad: Er wa-
ren nog nooit zoveel aanmeldingen voor 
de Krekkids! En dat is een goede zaak 
want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Op de Lanceringsavond heb ik mezelf 
voorgesteld, maar ik zal het nogmaals 
doen voor degene die er niet bij waren. Ik 
ben John Rosmalen 47 jaar en daarmee de 
jongste van Frits en Truus. Ik heb een rela-
tie met Henrie(jet)tte Burgers (het mooiste 
meisje van Elst) en werk bij VBI in Huis-
sen waar ik mechanisch monteur ben. 

Ik vind het mooi om je club te promoten 
daar waar het kan.
Alles voor je club; Voorop lopen met de 
polonaise bij Luilekkerland.
Alles voor je club; Van fotoshoot tot 

Nieuwjaarsduik: tot je 
knieën in de maas (het ijs 
lag nog op de visvijver).
Alles voor je club; Alle 
activiteiten delen via 
Facebook (Let op! Het 
is ‘John Rosco’ op het 
web).
Alles voor je club; 
Kerstmarkt bezoe-

ken bij de Buurderij met 
Jet en onze Truus.
Alles voor je club; Jaren-
lang op 1 januari op bed 
blijven liggen, en nu echt 
‘nieuwjaarsduiken’.
Dus het Prinsschap is: 
Alles voor je club!

Je leven verandert. Niet 
dat alle inwoners van 
Overasselt nu met je op 
de foto willen of zo, 
maar… snipperdagen ne-

men, liegen, afwezig zijn, 
jezelf opsluiten voor het 
schrijven van de speech, 
de spanning… Dat doe je 
allemaal met veel ple-
zier en vol overgave, en 
dat maakt KZMU. 
Karnaval Zonder 
Moeite United. Een 
fijne club voor jong 

en oud. Ik kreeg appjes met feli-
citaties en vragen wanneer de receptie is. 
Nee geen receptie, dat is ook Krek. Soms 
een uitzondering daar gelaten. KZMU is 
een club van (eigen)wijze koppen met een 
knappe Prins op een rode Ducati.

En vooruitlopend op het Carnaval: De zon-
dagavond na de prijsuitreiking zal een spe-
ciale avond worden want dan heb ik het 
voor het zeggen. En degene die mij beter 
kennen weten dat er dan die avond gedanst 
gaat worden op Dance muziek. Ibiza 
calling! Graag hoop ik jullie allemaal weer 
te zien bij de Pronkzittingen en de Carna-
val van deze mooie club.

‘t Is net Feyenoord.

Driewerf alaaf!

Prins John d’n Urste 

Prins John 
Alles 
voor 

je club!

d’n Urste



Uitwisseling is niet een dagelijkse bezigheid van de Raad van Elf 
maar als een zustervereniging uit de regio het 55-jarige bestaan 
viert maken we natuurlijk graag een uitzondering. Onwennig als 
we zijn zochten we zekerheid bij de Prins. Als leider van Krekzo-
motterloo zou hij vast wel weten hoe het protocol van een uitwis-
seling in elkaar zit. ‘Geen enkel probleem, ik zorg dat het goed 
komt, om half twee verzamelen bij mij.’ Zo sprak de Prins ons 
geruststellend toe. Toen het eenmaal 10 december was, zo rond 
een uur of één, viel de sneeuw met bakken uit de hemel. Val Tho-
rens, eat your hart out, zo’n enorme sneeuwval hadden we lang 
niet gehad. Om bij zo’n weer eerst naar de OKB te lopen en ver-
volgens naar De Zon was logistiek niet echt heel logisch. De eerste 
alternatieve afspraken vlogen al over de app. ‘Niets daarvan’, zei 
Joep daadkrachtig. Afspraak = afspraak. Ik kom jullie stuk voor 
stuk ophalen met een dichte aanhanger en we verzamelen bij de 
Prins. Daar was weinig tegen in te brengen en Joep begon door het 
barre weer heen, aan de snel in elkaar gezette route. Bovenschap, 
Honingklaver, Laagstraat en overal even stoppen om weer een 
paar Raadsleden op te bossen in de aanhanger. Door de sneeuwval 
waren de drempels blijkbaar niet zo goed te zien want 
met volle vaart schoot de combinatie getrokken 
door een Lincoln met een cilinder of acht over 
de drempel en de ongeveerde aanhanger 
met inhoud er achter aan. De Raadsle-
den, hevig door elkaar geschud, 
kwamen uiteindelijk bij de Prins 
aan met hier en daar een schaaf-
wondje of buil.
De Prins had de ontvangst 
tot in de puntjes geregeld, 
koffie met likeur, bier uit 
de koeling en zelfs de 
niet rokers mochten ge-
woon binnen roken. Op 
de achtergrond speelde 
de DVD van de Lance-
ring van de hoogwaar-
digheidsbekleder. Het 
was al snel gezellig en 
eigenlijk vonden we 
het wel best maar… 
afspraak=afspraak! 
Hupsakee! Toch maar 
naar De Zon. Allemaal 
weer in de aanhanger. 
Eerst de koppen tellen, ja 
alle Raadsleden waren aan-
wezig behalve Rick. Oh ja, 
chauffeur! Niet vergeten, eerst 
langs Rick want die kon niet 
eerder komen vanwege een 
“handover” van zijn ge-
deelde ouderschap. Gas er 
op. Glibberend door de 
OKB kwamen we uiteinde-
lijk bij Rick. Huh? 

Waar is de Prins eigenlijk? Zat 
die niet in de auto? Nee, zat die 
niet in de aanhanger dan? Nee. 
We waren hem glad vergeten. 
Gelukkig werd hij nagebracht 
door de alerte First Lady herself. Tierend over zijn noodlot klom 
Prins John uit de Seat en nam plaats bij zijn Raad in de aanhanger. 
En weer door, maar bijna op plaats van bestemming bleek dat de 
Prins in alle haast zijn belangrijkste rekwisiet vergeten was, de 
Steek. Zonder Steek? Geen denken aan. Terug met het span door 
de alsmaar dikker besneeuwde straten van Overasselt. Dat was dus 
de vierde keer dat we door de zelfde straten heen reden. De vraag-
tekens in de ogen van de bewoners werden als maar groter. Waar-
om rijdt een aanhanger met de voltallige raad de hele tijd door 
onze straat. Valt de optocht dit jaar zo vroeg? Uiteindelijk aange-
komen op het feest was het goed toeven en dankzij onze karakte-
ristieke hoeden vielen we goed op tussen al die steken van de an-
dere verenigingen. Een uitwisseling is voor herhaling vatbaar. 

Over 55 jaar zijn we er zeker weer bij.

Raad van Elf  KZMU

de  R a a d
van  S t a t e

Un hallufjaorlijks terugkerende rubriek mît neis  

van, dur en uut de Raod van Elluf.

uut wisseling(er) opvan ElfRaad



Sportzoeker
        Beste lezers, dorpsgenoten, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: uw columnist 
  zoekt een sport. Om de Kerstkilo’s te verliezen en conditie te winnen moet ik aan de bak. Er is 
voldoende keuze binnen de grenzen van onze vesting, maar als je wat eisen gaat stellen wordt de keuze 
aanzienlijk kleiner. Kijk, laten we eerlijk zijn, Sportpark De Passelêgt is voor de Krekker tóch een no-
go area. Zo simpel is dat. Tenzij je sponsort, je achternaam mee hebt of Pieter van Dam heet heb je er 
niks te zoeken. Simpel zat. Neem je een kijkje bij de buren, zie je op de doordeweekse middagen toch 
meer pakjes Kukident dan Dextro Energy op de bankjes liggen. Daar ben ik nog niet aan toe. Golf 
is een modieuze optie in dit dorp. Helaas zie ik zelf niet hoe een wandeling en een paar swings dat 
flesje rood achteraf compenseren. Bovendien sta je al snel tussen het populaire ge-fuck you van 
Dave Bloemenbal en de air van Eric Laurant in. Mij niet gezien. Dan is er nog de optie om zelf 
iets te beginnen, maar dan móet je dus naar de Sporthal. En moeten heb ik een hekel aan. Ik 
heb laatst al zittend aan de bar in het Verenigingsgebouw ping-pong in overweging geno-

men. Echter, het contrast tussen onze schik en de serieuze blikken in de zaal was me te 
groot. Ik wil wel plezier hebben. Toen ik in het donker weer naar buiten liep, zag ik 

het licht. Ik zag ze lekker sjouwen met banden, sprinten tegen elastieken, smijten 
met klossen. Ik zie mezelf helemaal bezig: fris in de koude buitenlucht, mu-

ziekje op de achtergrond. Dat alles onder de bezielende leiding van een 
goeie, gezellige personal trainer met een brede lach. En met het     

vrolijke gekakel van Brigitte, Lucy, Margret, Jaimy, Anne en 
Laura om je heen moet de tijd voorbij vliegen!  

Dielke, ik ben eruit, ik kom eraan! 
De Columnist.  

De 
Column

Hoi jon-
gens en meis-

jes, dinsdagmiddag 
13 februari is het weer 

zover: Kreks kindermiddag! 
Op deze middag zullen er aller-

lei leuke activiteiten zijn in Het 
Verenigingsgebouw. We hebben spel-

letjes, bootcamp, een beautyhoekje voor 
de meiden en natuurlijk véél polonaise! 

Met jullie erbij in je mooiste verkleedkleren 
wordt het een groot        succes! Dit jaar is er 
nóg meer gelegenheid om te hossen. Samen 

met de Prinsen, twee keer een Raad van 
11 en natuurlijk de Pages gaan 

we er één groot feest van 
maken. Je bent welkom 

vanaf 14:00 uur, 
neem je            ou-

ders gerust 
mee. Tot 

dan! 
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Prins John 
en Jetje: 

Swingend het 
Carnaval in!

m i n i

Mittendorf verhuist naar 
Overasselt voor ‘balans’

m i n i

Prins John: Eindelijk een 
John als Prins...

m i n i

Pas(selêgt) 

op! 

Geld lenen 

kost geld.

m i n i

Eric L.: 

Ik weet nog wel 

een leuk huisje

m i n i

Norman sr: 

Ik had het nog

 zo gezegd; geen 

Johnnetje!

m i n i



             De wereld wordt steeds  
                kleiner. Tijd voor een fusie?

                        Vroeger hield men zich vooral bezig met de buren in de straat. Het gesprek 
              bij de kruidenier ging over Jan van Jupke en die kerstboom in Nederasselt. 

                  Tegenwoordig speelt de ruzie tussen de Donald Trump en Kim Jong-un zich af op onze 
             uiterwaarden onder de windmolens. Gelukkig kwam de nije Prins John net op tijd om een oorlog te 

voorkomen. Wat is de wereld toch klein geworden. Ajax en Feyenoord komen uit 020 en 010. Maar de rivaliteit 
wordt op de spits gedreven in onze eigen Oudekleefsebaan op nummers 43 en 45. Tussen Wynand en John. Mooi 
toch? Bestuurslid Frank Toonen is niet alleen beheerder van de kas van KZMU, maar ook adjudant bij CV Urnerijk 

uit Wijchen. Geen idee wat de functie van adjudant precies inhoudt, maar hier worden bruggen geslagen! 
Afgelopen 1 januari doken Prins John d’n Urste en Prins Patrick van de Strandjutters gebroederlijk de Maas in 

voor de Nieuwjaarsduik. Een voorbode voor de toekomst? Is het nu tijd voor een fusie van KZMU en de 
Jutters? Is er wel behoefte aan twee carnavalsverenigingen? Vanaf een afstandje bezien, lijkt dat een 

verstandige vraag: Veel gedoe, ut durp is te klein, polarisatie van de bevolking, keuzes maken... Carnaval is 
toch carnaval? Maar degenen die de genen van de twee verenigingen goed kennen, weten wel beter. In 

plaats van te mauwen over een fusie zouden de mensen de diversiteit kunnen begrijpen en vieren. 
Letterlijk. Neem nou Bryan van Dartel (Krekker) en John Nicolasen (Jutter): Beiden in hart en nieren 
van hun eigen club. En toch gaan ze elk jaar trouw naar elkaars Pronkzitting. Waarom? Omdat er 

bij elke club iets unieks en eigens te beleven valt. D’n Uul vindt dat de beste manier: Iemand 
die lid is van beide clubs heeft het goed begrepen. Zo vieren we de verschillen, kan ieder 

z’n ei kwijt en houden we het beste van alles. Verandering van spijs doet eten. En 
van twee walletjes is toch veel lekkerder? Dus een dorp met twee verschillende 

verenigingen is beter af. We moeten geen ruzie maken, maar elkaar op 
de hak nemen hoort daar wel bij. Zolang dat met humor gebeurt. 

Lang leve e verschillen!  En fuseren: NOOIT! Of toch 
wel, met Wijchen…?

d’n
 U

ul

Over precies 
3 weken start de 
carnaval! Maar niet 
alleen de carnaval, ook de 
Olympische Spelen. We kij-
ken natuurlijk in spanning naar al 
‘onze’ Hollandse atleten en zullen ze 
vanuit Ons Thuus aanmoedigen terwijl 
we lekker 4 dagen feesten onder leiding 
van Prins John d’n Urste. Of je nu jong of wat 
ouder bent, iedereen is welkom bij Krek Zo Mot 
Ut. En we zitten natuurlijk niet stil! De biceps 
worden al drinkend goed getraind terwijl je in de 
polonaise de beenspiertjes juist flink aangepakt. 
Daar kan geen bootcamp tegenop, dus Krek’s 
Crazy Olympics 2018 is waar we onze         
vereniging tot omdopen dit jaar. Trek 
je gekste trainingspak uit de kast, 
zoek je oranje shirt, wordt een 
atleet, coach of mascotte 
en vier carnavals met 
ons mee. We gaan         
er een sportieve,        
gezellige carna-
val van maken 
en… we gaan 
voor 
GOUD!!

Alaaf! 
HZMT

KREK’S CRAZY
 O

LY
M

P
IC

S!!

Marc E.: it gît AON! 

m i n i

Thomas &
Strandjutters: 

Code Rood 
in de Hage

m i n i

Camiel 

Eurlings hoopt 

stiekem op Kreks 

Crazy Olympics

m i n i

Voorzitter Sandra: Nee, 
wie geschoren wordt, moet stilzitten

m i n i
Miranda: Blij dat Frank nu 

weer vaker kan 
gaan werken

m i n i

Iddo over 

A.O.N.: 

Alleen 

Overasseltenaren

Nemen

m i n i



Cees V.: 

Bij brandweer, 

dat wilde ik van 

kleins af aan! 

m i n i

T E G E N  A N T I
Weten jullie nog? De ontbossing? De kaalslag? Oh, 
wat waren we tegen! Maar goed dat er toen nog geen 
Facebook of Twitter was want we hadden elkaar digi-
taal afgemaakt. Het water zou stijgen, de gemeente 
zou een deal hebben met de Nuon en schathemelrijk 
worden en er waren nog tal van complot theorieën. 
Actie werd er gevoerd… maar ik heb er nooit meer 
iets van gehoord. Nu geniet ik enorm van de natuur, 
gewoon in één woord schitterend! Ik houd van die 
weidsheid, word maar claustrofobisch van al die bo-
men. Nee ik hoor er niemand meer over. Stiekem vin-
den we het, denk ik, allemaal best wel mooi.
En dan die verkeersborden. Jaaa, ze moesten al-le-
maaal weg! Of tenminste, de overbodige moesten 
weg. Het is nu levensgevaarlijk om op het pad achter 
de huisarts te lopen, want ja mensen, dat is en was 
een VOETPAD. Na het verdwijnen van menig bord 
vond datzelfde anti-bordencomité het ineens zaak om 
van die lelijke 30 km stickers voor op de kliko uit te 
delen. Nou hebben ze die kliko’s niet voor niks groen 
en bruin gemaakt, dat zijn schutkleuren… Tja vul het 
zelf maar in. En dan.. de vluchtelingen. Wat hadden 
we allemaal weer een mening. “Vind het prima, maar 
niet naast mij” of “het zijn profiteurs en ze pakken de 
banen af” zeiden mensen die dan ook allemaal weer 
iemand kennen die het financieel heel moeilijk heeft 
en heel hard werk en salaris nodig heeft. In andere 
discussies zijn laatstgenoemde weer profiteurs, maar 
dat ter zijde. Het feit dat we weer wat moeten vinden 
is buitengewoon vermoeiend. Het is gewoon van bo-
venaf bepaald, door de mensen die wij gekozen heb-
ben. Gewoon laten gebeuren dus. En nu? Wederom 
hoor ik er niemand meer over. Wanneer je nu in Mal-
den komt zie je meer kleur en dat is het dan. Tja zo 
vinden we van alles.  En we mogen dat ook allemaal 
ventileren op de social media. Ik laat de 
politiek meestal voor wat het is 
en laat het gebeuren, 
want we hebben met 
z’n allen de volks-
vertegenwoor-
digers geko-

zen. Deze mogen het 4 jaar uitzoeken en moeten míj 
verder niet lastig vallen met ingewikkelde keuzes. 
Dan kun je je voorstellen dat ik laatst wel opveerde in 
mijn autootje op weg naar huis, toen de nieuwslezer 
jolig meedeelde dat er geen referendum komt over 
het afschaffen van het referendum. Haha, dat noem ik 
nou doorpakken van het nieuwe kabinet! Toch is het 
best lekker om soms toch even je mening uit te bra-
ken en daar gebruik ik dan lekker ouderwets de Foe-
kepot voor, de voorloper van de sociale media en dan 
kom ik nu op het punt waar ik eigenlijk naar toe wil.De 
aarde gaat naar zijn klote en de wereldleiders willen 
daar iets aan doen, dus moet ieder land, kort gezegd, 
met een plan komen om aan bepaalde cijfertjes te vol-
doen. Uiteindelijk houdt dat in dat de Gemeente Heu-
men 3 windmolens wil plaatsen aan de Maas. Mooi 
Denemarkens’ design, schitterend. Het zoeft de 
OKB’ers lekker in slaap. Ook een mooie vervanger 
voor de kanonschoten die de Bonduelle kwekers 
plaatsen tegen ganzen, hazen en illegale groente-
plukkers. Dat kun je leuk vinden, dat kun je niet leuk 
vinden…, maar het is zo! Dat is het leven in een de-
mocratie, de mensen die we gekozen hebben, díe 
bepalen. En wij mogen in onze vrijheid staken, klagen 
en protesteren naar hartenlust, maar of het helpt? 
Schrale troost: over tien jaar hebben we het er niet 
meer over en blijken de molens misschien wel uiter-
mate zen te zijn. En heel misschien kunnen de groot-
ste mauwers een keer de hand in eigen boezem ste-
ken en een keer de benenwagen of de fiets pakken 
voor een boodschapje bij Marie, een bandrepetitie in 
het gemeenschapshuis of voor een boekje uit de 
bieb? Dat scheelt ook vast de nodige CO2 uitstoot. 
Prins John den Urste, democratisch gekozen, ook jij 
kan je bijdrage leveren. Grijp je kans en heers! Juist in 

dit sportief olympisch getint carna-
valsjaar, iedereen een dak-

pan mét zonnecel, in 
rood zwart en wit!

Alaaf! 
Desperado.

Marc E.: Raad niet te 
combineren met 
nieuwe baan

m i n i

Frank T.: 

Baan prima te 

combineren met 

nieuwe Raad!

m i n i

Fotograaf 

te water 

op 1 januari: 

Eric Duikhuizen 

m i n i

Fotograaf te water op 1 januari: Kiek Plons! 

m i n i

Herboren: 

Theetje 2.0

m i n i

Romy en Joep: 0.0 toch?

m i n i

Marco v S.: 
Jij rijdt voortaan?

m i n i

Prins John: 
Feyenoord komt 

bij mij dit jaar op de 2 e plaats

m i n i

Wynand:  

Of 3e … of 4e …?

m i n i

Wat een 
reuring, wat een toestand 

in ons durpke. Zo woon je in een klein, 
tamelijk onbekend, dorpje aan de Maos, onder 

de rook van Nijmegen… Zo woon je in het dorp waar 
net de grootste Romeinse opgraving van de 20e eeuw 

wordt gedaan. Toeristen komen van heinde en verre om de 
nieuwe oudheid te aanschouwen, de middenstand viert hoogtij. 

Maastricht en Nijmegen kunnen hun titel als oudste stad van Neder-
land inleveren, in Overasselt moet je zijn! Xanten kan geen toerist meer 
trekken omdat iedereen naar Overasselt komt. Rome loopt leeg, daar is 

het niet meer te beleven. Overasselt is the place to be! Daar valt een 
slaatje uit te slaan, zou ik zeggen. Mijn voorstel is het volgende: We 
investeren in een busplatform waar we de bussen toeristen kunnen 

ontvangen, zodat er door Japanners, Chinezen, Russen en Amerikanen na 
een dagje Volendam, Giethoorn en Kinderdijk ook een dagje Overasselt 
gedaan kan worden. We bouwen een Cruise terminal aan de Maos, net 

naast het beeld van de Schoer. Henk en Eric kunnen kunnen als 
oud-wethouders die mensen mooi naast de deur ontvangen. Ik 

hoor Eric al zeggen: “On the left side, we see Henks 
enormous Tempel, while on the right side, we see my 

nederige stulpke”. Zoals het was in het college 
zijn links en rechts hier keurig in balans, 

zullen we maar zeggen.

  
            de Fietsenmaker



Beste Krekkers en krekkerinnen,
We blikken even terug: Prins Wynand had 
er duidelijk moeite mee om zijn steek, cape 
en Schiks af te staan aan de volgende prins 
van KZMU. Hij droomde ervan om nog 
een keer met de hele Raad van Elf op het 
podium te staan als in een prachtig koor. 
Ook deze droom kwam nog uit. Het koor 
bracht de Bohemian Rhapsody ten gehore, 
nog beter dan verwacht. 
In de Gatvulling hebben we kunnen zien, 
dat het voor de boeren vandaag de dag niet 
meer zo eenvoudig is om het hoofd boven 
water te houden. Dan is de wietteelt een 
logisch alternatief. Maar ook dat is niet 
heel gemakkelijk. Gelukkig hebben de lou-
che neven uit Amerika, Samuel (Frank) en 
Jackson (Mark) laten zien hoe dat efficiën-
ter kan. Helaas betekende dit ook dat we 
voor het laatst hebben mogen genieten van 
het optreden van Mark en Frank als leden 
van de Raad van Elf. Gelukkig heeft Frank 
wel beloofd om de eiersalade te blijven 
maken.
Tijdens een geweldige Lancering zijn we 
er getuige van geweest hoe, Donald (Duc-
ky) Trump (Bram) het opnam tegen Kim 
Yong Un, alias Norman. Inderdaad, Nor-
man. Hij maakt onze Raad van Elf com-
pleet. Norman van Dartel is de kleinzoon 
van Jan en Jo van Dartel, zoon van Bryan 
en Angela van Dartel. Dus Jan z’n zaad z’n 
zaad. De derde generatie op het podium. 
Dat is nog niet eerder voorgekomen. Fan-
tastisch! In het kleine Krekzomotterloo, in 
de wereld beter bekend als ‘Overasselt’, is 
een windmolen geplaatst. Heel handig 
voor groene energie, het opladen van elek-

trische auto’s en de verkochte grond lever-
de ook nog aardig wat op. Maar hij staat 
wel precies tussen de twee grootmachten 
in. Vladimir Putin (Fons) probeert nog te 
bemiddelen maar hij kan niet voorkomen 
dat de windmolen opgeblazen wordt. Met 
bruut geweld en rook staat daar ineens 
Prins John de 1ste. Great guy! Heel veel 
plezier John. Ik ben ervan overtuigd dat hij 
een geweldige prins is en er een fantastisch 
jaar van gaat maken.

Onze zustervereniging De Strankjutter be-
staat 55 jaar. Van harte gefeliciteerd en dat 
het maar een mooi jaar mag worden. Jullie 
hebben al een fantastisch jubileumweek-
end achter de rug. Bedankt voor de uitno-
diging voor de receptie, het was uiterst ge-
zellig.

Prins John heeft zich al van zijn beste kant 
laten zien. Op 1 januari sprong hij, samen 
met Prins Patrick en een heel stel andere 
bikkels, in de Maas voor de jaarlijkse 
Nieuwjaarsduik. 

Nu kijken we vooruit naar de Pronkzitting. 
Op zaterdag 27 januari is het alleen voor 
leden. Ik ben heel benieuwd wat we alle-
maal te zien krijgen. De Ontmoeting gaat 
open om 19:00 uur. Om 19:15 uur gaat de 
zaal open en het programma begint om 
20:00 uur.

Zondag 28 januari doen we de Pronkzit-
ting nog eens dunnetjes over. Om 13:00 
uur gaat de Ontmoeting open. Het pro-
gramma begint om 13:30 uur. 
Nu is echt iedereen welkom. 
En… de toegang is GRATIS!!!

Het Zaal Metamorfose Team (HZMT) 
brengt ons tijdens het Carnaval in de 
Olympische sferen. Het thema is: Kreks 
Crazy Olympics 2018! We hebben weer 
een vlammend programma samengesteld 
waar alle zintuigen geprikkeld worden! 
Draai de pagina even om, dan vind je alles 
wat er te doen is. 

Maar eerst zoals gezegd de Pronkzitting. 
De artiesten zijn druk aan het oefenen, net 
als de band. De mensen van het licht en ge-
luid bereiden zich voor. De schmink wordt 
al getest. Het HZMT staat klaar om de zaal 
te versieren. De Regisseur staat op scherp 
en de Sjouwploeg zijn de spieren al aan het 
trainen. Heel veel succes en toi, toi, toi.
Iedereen graag tot ziens in Het Vereni-
gingsgebouw op 27 en/of 28 januari! 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!                  
Sandra Artz, Vurzitster

de vurzitster schrieft...nijeAlaaf!

Oliebollentest 2017
Oudjaar 2017. De jaarlijkse oliebollentest door de 
Dorpskrant heeft ook dit jaar weer verrassende          
resultaten opgeleverd. Waar kun je in Overasselt nu 
de lekkerste oliebollen krijgen? Waar wordt de 
meeste aandacht besteed aan de korst, de binnen-
kant, het mondgevoel, smaak, hoeveelheid vulling en 
luchtigheid van kruim? Als je deze criteria leest heb 
je er van tevoren al weinig vertrouwen in. Gaan we 
weer naar Derks, of gaan we bij zoonlief van Geert 
in De Hage een zakje halen of misschien wel bij 
Marco. Die gooit tenslotte ook alles in het vet wat 
enigszins verkoopt. Het panel is begonnen bij Derks. 
De tent stond dit jaar zo’n beetje naast de benzine-
pomp in de olie, dus daar kon het niet aan liggen. We 
bestelden een ‘gewone’ en een oliebol met krenten. 
Nou voel je het misschien al aankomen maar toch 
waren we verrast. Niet omdat we warempel wat      

krenten aantroffen in de krentenoliebol maar nog 
meer omdat ik een krent aantrof in de ‘gewone’ olie-
bol. Die zullen ze nu nog wel aan het zoeken zijn. 
Verder waren de bollen weer lekker koud als             
vanouds. Want het was niet zo druk vandaag…        
hoorde ik als logische verklaring… Ons tweede adres 
was bij Toby van Geert. Het was een gezellige drukte 
bij dit winterse strandfeestje en de oliebollen waren 
zeer acceptabel. Verder kunnen we er niet veel over 
zeggen want het is toch een soort van ‘besloten’ 
feestje. Als laatste gingen we naar De Bonte Koe. 
Marco verwachtte ons al en had net iets in de vorm 
van een bol in het vet gerold. Of het een nasibal, 
tulpenbol of een oliebol was konden wij als rasechte 
fijnproevers echter niet achterhalen. 
Conclusie: Ondanks wisselende resultaten zijn ze 
toch alledrie in de top 3 geëindigd! 

Alle sporte 
nôr de Passelêgt:

Hôi goîe en barkruk 
smiete straks nie 
mèr ien De Zon
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