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WORSUMSE DOELTRAPPERS – 
WERVELWIND 2 - 1 

 

Voetbal op Worsum in 1948 
In de zomer van 1948 werd op Worsum een voetbalwedstrijd gespeeld: Worsum tegen het 
dorp oftewel, de Worsumse Doel Trappers (WDT) tegen Wervelwind. Een sportieve 
gebeurtenis van belang. De opbrengst was voor de Overasseltse missiepater Vonk. WTD won 
met 2 tegen 1. Pater Vonk had weer wat guldens voor de arme mensen in Trinidad. Hoewel, 
ging het geld wel naar Trinidad? 
De voetballertjes van toen zijn nu heren op leeftijd. De gelederen zijn uitgedund. Op 1 
maart kwamen enkele senioren op Worsum bijeen om herinneringen op te halen. Hieronder 
volgt hun verhaal.

Zondagmiddag 
Worsum was in de jaren 40 en 50 een 
kinderrijke buurtschap waar hard werd 
gewerkt, ook door de kinderen. Maar er was 
ook tijd voor sport, spel en kattenkwaad. Er 
waren voldoende jongens voor twee 
voetbalelftallen. Elke zondagmiddag om 1 
uur, wanneer de ouwelui een middagdutje 
deden, waren de voetballers van de partij om 
een balletje te trappen.  Een paar keer per 
jaar voetbalden de Worsumse Doel Trappers 
(WDT) tegen Wervelwind van de Hoogstraat 
die hun terrein hadden achter de pisbak bij 
de kerk in de Mgr vd Burgtstraat . 

Voetballen op “Libië” 
Bij de Schaapskooi van de familie van Hout 
aan de Heegtseveldweg was genoeg ruimte. 
Het rulle zand was niet ideaal, maar de 
Worsumse jeugd leerde daar het spelletje. 
Vader van Hout bedacht de naam “Libië” 
voor de zandvlakte.  
 

  
Voetbalterrein “Libië” in 19..  
In de verte de Joannesmolen van Heumen aan de 
Vosseneindseweg 
 

Missie naaikrans en pater Vonk 
In de jaren van het rijke Roomse leven 
kende Overasselt veel zonen en dochters die 
hun leven gaven aan de missie.  Die 
missiepaters en zusters werden op allerlei 
manieren geholpen door het thuisfront. Zo 
was er ook een Missie Naaikrans bij van 
Hout waar spullen werden gemaakt voor de 
missie door de Worsumse moeders en 
meisjes.  
 

  
Zes Worsumse meisjes in 1948 
Van links naar rechts: Anneke Duijghuisen, Bets 
van Hout, Leida Duijghuisen, Gon Jacobs, Truus 
Jacobs en Truus Duijghuisen 
 
De spullen waren onder meer bestemd voor 
pater Vonk die missionaris was in Trinidad. 
Ook op tal van andere manieren werd de 
missie gesteund. Door middel van collectes in 
de kerk, maar ook het voetballen bracht 
geld op! De toeschouwers betaalden een 
kwartje entree. De Worsumse meisjes 
verkochten koeken en ranja voor een 
dubbeltje per glas. De hele opbrengst ging 
naar pater Vonk die het geld besteedde voor  
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de aanschaf van een Volkswagen kever. Maar of die ooit in Trinidad is gekomen? 

De helden van 1948 

 
 

Achterste rij van links naar rechts: Tien Peters, Ad Jansen, Hendrik Willems, Bert van Zuijlen, Thé van 
Zuijlen, Jan Jacobs, Henk van Hout, Lam van Hout 
Voorste rij: Hent Derks, Piet van Uden, Jan Jacobs 

Veteranen anno 2006 
 

 
 
Van links naar rechts: Tien Peters, Thé van Zuijlen, Jan Jacobs, Lam van Hout
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Tien Peters, Sleeburgsestraat 1, geb. 22 jan. 
1931. Genoemd Tien van Pietje. 
 

  
 
Ad Jansen, De Heegt geb. 22 juni 1929. 
Genoemd Ad de Heegt. Woont nu in het 
verzorgingshuis in Druten. 
 
Hendrik Willems, Valkstraat 27 (huidige 
bewoners fam. Lamberigts), Woont nu in 
Groesbeek. 
 
Bert van Zuijlen, Worsumseweg 3, geb. 25 
juni 1930. Genoemd Bert van Flip.  
 
Thé van Zuijlen, idem, geb. 29 mei 1928. 
Genoemd Thé van Flip. Woont nu in de 
Vinkenstraat. 
 

 
Bert en Thé 

 

 
 
Jan Jacobs, Munnikhof, Ijkelaarstraat 1, 
geb. 25 april 1931. Genoemd Jan van Jan van 
Jöbke. 
 

 
 

 
Henk van Hout, Schaapskooi, 
Heegtseveldweg, geb. 27 oct 1929. 
Overleden 28 aug 2005. 

 
Lam van Hout, idem, geb. 5 maart 1934. 
Woont nu in Nijmegen. 
 

  
 
Hent Derks, Valkstraat 25 (huidige 
bewoners fam. Gielen). 
 
Piet van Uden, Heegseveldweg 1, Overleden 
15 feb 2005. 
 
Jan Jacobs, Garstkampsestraat, geb. 15 mei 
1928. Genoemd Jan van Grad van Jöbke.  
 

Voetballen op “De Heegt” 
Bij een thuiswedstrijd was de zandbak van 
“Libië”  een groot voordeel voor WDT. De 
tegenstander was gewend aan gras en kon in 
het zand niet uit de voeten. Dat veranderde 
rond 1955. Vanaf die tijd werd gevoetbald in 
de wei van De Heegt van vader Tinus Jansen.  
Dat zoon Ad vanaf die tijd vaak werd 
opgesteld laat zich begrijpen. 
 
 

 
 
Voetbalveld De Heegt 
 
Kort na 1955 werd Overasseltse Boys 
opgericht. De jongens van Worsum, de 
Hoogstraat, Ewijk en de Hei gingen bij de 
grote club spelen op goed onderhouden 
grastapijten. De tijd van zandbakken en 
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bultige weien was voorbij. De sportieve 
rivaliteit tussen Worsum en het dorp 
verdween. 

Trek van Groesbeek naar Heumen 
In verschillende perioden van de 
geschiedenis trokken Groesbekers naar  
Overasselt-Malden-Heumen. Rond 1700 
speelde de kerk hierin een belangrijke rol. 
In Groesbeek was wel een bouwvallige RK 
kerkschuur, maar de protestanten hadden 
het te vertellen. De staatsreligie was 
Nederduits Gereformeerd. Tot ongeveer 
eind 1700 was het moeilijk Rooms Katholieke 
huwelijken te sluiten. Veel RK Groesbekers 
gingen in de regio naar een kerk zoeken. Nu 
was dit voor ieder deel van Groesbeek 
verschillend. Bijvoorbeeld het gebied Lage 
Wald en Nederrijk, waar in die periode nog 
weinig bewoning was, ging men naar het nabij 
gelegen Pruissische Wyler en het 
Nederlandse Beek-Ubbergen. Bewoners van 
de Horst en het latere Breedeweg en Bruuk, 
gingen ook de grens over. De Horst, wat 
toen ook al uit de wijken de Heikant en de 
Plak bestonden gingen respectievelijk naar 
het Pruissische Kranenburg, Frasselt en 
Nütterden. Diegenen van het dorp 
Groesbeek zelf gingen in die tijd veelal naar 
Heumen. Uit de map “Gezinsstaten van 
Groesbeek” over de periode 1710-1810 blijkt 
dat velen in Heumen gereformeerd 
trouwden. Later trouwden ze in Groesbeek 
weer Rooms Katholiek.  
Groesbekers vonden ook werk in Heumen in 
de landbouw en veeteelt. De grond in deze 
regio was vruchtbaarder door de rivierklei. 
De grote stad Nijmegen, met 
afzetmogelijkheden, lag dichterbij en de 
bevoorrading duurde minder lang.  
Veel later, tijdens de werkverschaffing 
omstreeks 1930, zijn wel duidelijkere 

gegevens bekend. Er ontstond toen een 
kleinere trek naar Heumen en Overasselt-
Nederasselt-Balgoy. Hoe kwam dit ? In 1932 
ontstond het plan de Beerse Maas te gaan 
reguleren, zodat het overtollig water vanaf 
Beers tot nabij Den Bosch weer in de Maas 
ging stromen. Groesbekers trokken toen 
naar Brabant en hadden in de regio hun 
verblijf. Dit waren er niet erg veel. De 
meesten forensden dagelijks via de oude 
Cuykse gierpont.  
Belangrijk was het werkverschaffings-
project van het Maas en Waalkanaal 
omstreeks de jaren twintig van de vorige 
eeuw. Het werk aan het kanaal van 1920 tot 
1927 trok erg veel Groesbekers. Bijna alles 
was handwerk, met oude houten kruiwagen, 
en met de bats. Er werden wel plaatselijk 
een soort van draglines ingezet en paard en 
wagen, maar er was ook veel vraag naar 
grondwerkers, die het zware werk met de 
klei moesten klaren. Uit gegevens blijkt dat 
er vele huwelijken werden gesloten tussen 
dienstboden (beter gezegd meiden) en 
dienstknechten. Zo kwam ook mijn opa 
Rindert Zilessen van de Ashorst aan oma 
Clara van Vught uit de Veldsestraat te 
Balgoy. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vertrokken omstreeks september 1944 
zeker 160 Groesbekers, mede door de 
bemiddeling van de Groesbeekse 
burgemeester van Grotenhuis, naar deze 
regio. Veel van hen werden ondergebracht 
bij familie in Overasselt, Nederasselt, 
Heumen, Balgoy, Grave en Alverna (het 
klooster). De meesten kwamen uit de wijk de 
Breedeweg, maar ook uit de straten de 
Ashorst en de Lage Horst. Bewoners van de 
Horst en de Heikant moesten richting 
Achterhoek naar o.a. Silvolde en Groenlo.  
Door: Leo Zilessen, Groesbeek 

 


