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Dag van de Mantelzorg 2021
Zorgt u voor een ander? Wij zetten u graag in het zonnetje!
Ieder jaar staan wij met elkaar stil bij 
de Landelijke Dag van de Mantelzorg. 
In de gemeente Heumen besteden wij 
hier op dinsdag 9 november aandacht 
aan. In Conferentieoord De Poort 
kunnen mantelzorgers elkaar ont-
moeten en genieten van een high tea 
of diner. Ook is het mogelijk u aan 
te melden voor een heerlijke huis-
gemaakte taartselectie die, in de 
week van 9 november, bij u thuis-
bezorgd wordt.

High tea/diner
Mantelzorgers wonend in de gemeente 
Heumen zijn 9 november van harte welkom 
voor een high tea van 14.00 - 16.00 uur óf een 
diner van 17.30 - 19.30 uur. Conferentieoord 
de Poort is gelegen aan de Biesseltsebaan 34 
in Groesbeek.

Meld u aan
Aanmelden is noodzakelijk en vol = vol. Heeft  
u vragen of wilt u zich aanmelden? Dan is dat 

mogelijk bij de receptionist(e) van Malder-
burch op (024) 357 05 70 óf per mail:
mantelzorgheumen@malderburch.nl 
Inschrijven kan tot vrijdag 1 oktober.
Vermeld daarbij:
• naam
• telefoonnummer
• e-mailadres

• evt. diëten/allergieën
• voorkeur: hight tea/diner/taartselectie 
 thuisbezorgd

Mocht u zich aangemeld hebben en er zijn 
wijzigingen vanwege corona, dan informeren 
wij u per mail of brief.

Informatieavond stoppen met roken 
Gezondheidscentrum Samen Gezond organi-
seert samen met SineFuma een informatie-
bijeenkomst over de voor- en nadelen van 
het stoppen met roken, en de verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit de 
huisartsenpraktijk en SineFuma. 

Waar en wanneer?
De bijeenkomst is op donderdag 30 september 
van 19.00-20.00 uur in Gezondheidscentrum 
De Kroonsteen 1, Kloosterhof 1 in Malden. 
De informatiebijeenkomst is gratis en aan-
melden is niet nodig. We hanteren de RIVM 
richtlijnen en we vragen ter plaatse uw 
contactgegevens. Kom niet als u klachten 
heeft  die kunnen wijzen op het coronavirus. 

Groepstraining 14 oktober
Stoppen met roken is voor de meeste rokers 
moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat mensen die 
onder begeleiding stoppen, meer kans van 

slagen hebben om het niet-roken ook vol te 
houden. Op woensdag 14 oktober start in 
Malden de groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ 
Ook hierover wordt u geïnformeerd tijdens de 
bijeenkomst. De training is fysiek, echter 
indien u dat wenst is deelname aan een online 
training ook mogelijk. Aanmelden voor de 
training kan via www.rookvrijookjij.nl of neem 
contact op met uw huisartsenpraktijk.

Het is in deze tijd belangrijk om zo fi t 
mogelijk te zijn
Stoppen met roken verbetert vrijwel onmid-
dellijk het functioneren van de longen en van 
hart en vaten. Stoppen met roken verkleint 
de kans op bronchitis en longontsteking. 
Hierdoor heeft  het lichaam een grotere kans 
om adequaat op infecties te reageren, en 
wordt het risico op complicaties verkleind. 

Een belangrijk speerpunt van het 
gezondheidsbeleid van onze gemeente 
is het stimuleren van en het onder-
steunen bij het stoppen met roken. 
Daarom werken wij graag mee aan de 
informatiebijeenkomst die plaatsvindt 
op donderdag 30 september in Malden.



Kermis in Heumen 
en Malden

Herhaald bericht
Uitnodiging: Dag van de Ouderen 
1 oktober 2021 

De Maldense kermis vindt dit jaar plaats van 
zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 septem-
ber op het Kerkplein. De kermis in Heumen 
is op zaterdag 25 en zondag 26 september 
en vindt plaats aan de Maasstraat. 
Beide kermissen zijn coronaproof, waarbij 
de gebruikelijke attracties dit jaar ruimer 
opgesteld staan en er overal de 1.5 meter-
afstand-regel geldt. Ook komt er een 
looproute en zijn de paden breder. 
Bij elke attractie staat een desinfectie-paal. 
We vragen de bezoekers rekening te houden 
met de geldende corona-maatregelen. 
We wensen iedereen veel plezier!

Tijden in Heumen
- Zaterdag 25/9 14.00 - 22.00 uur
- Zondag 26/9 12.00 – 20.00 uur

Tijden in Malden
- Zaterdag 25/9, maandag 27/9 en 
 dinsdag 28/9: 15.00 - 22.30 uur
- Zondag 26/9: 14.00 - 22.30 uur

Onze gemeente organiseert in het kader van de Dag van de Ouderen een gezel-
lige lunch voor senioren. Deze vindt plaats in de dorpen: Malden, Overasselt en 
Heumen. Wilt u deelnemen aan deze lunch? Vooraf aanmelden is belangrijk! 
Dit kan tot en met 24 september. 

Waar Maldensteijn, Verenigingsgebouw Overasselt, Verenigingsgebouw Terp 
Wanneer Vrijdag 1 oktober 
Tijd 12.00 - 14.00 uur 
Deelname gratis 

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de lunch in Maldensteijn of in het Verenigingsgebouw Terp? Stuur een 
e-mail naar mvos@heumen.nl. Geef in uw bericht aan voor welke locatie u zich opgeeft . 
Wilt u zich aanmelden voor de lunch in het Verenigingsgebouw Overasselt? Neem telefonisch 
contact op met Riet Dinnissen (024) 622 22 47 of Lène Creemers (024) 622 21 10.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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uitgestippeld langs enkele markante punten 
van de linie. Een fl yer met de route is binnen-
kort verkrijgbaar op centrale plekken in de 
dorpen.

Meer informatie
Informatie over dit boek en de wandelroute 
kunt u vinden op: www.erfgoedheumen.nl. Ook 
kunt u op deze site het boek aanschaff en. 

Nieuw boek en wandelroute door onze gemeente 
Het nieuwe boek ‘Reconstructie van 
een linie’ werd vorige week zaterdag 
11 september tijdens de Open Monu-
mentendag aangeboden aan wet-
houder René Waas. Het boek is ge-
schreven door Frank Oerlemans en 
uitgegeven door het Erfgoedplatform 
van onze gemeente. Aan dit boek is 
een wandeling door onze gemeente 
gekoppeld.

Maurits van Nassau geeft  in 1602 opdracht om 
zo snel mogelijk een omsingelingslinie rondom 
Grave aan te leggen. Deze linie moet ervoor 
zorgen dat de stad, in Spaanse handen, niet 
bevoorraad kan worden en vooral dat een 
Spaans leger, dat de stad wil ontzetten, tegen-
gehouden wordt. De linie, een aarden wal van 
2 m hoog, ligt aan de Brabantse en aan de 
Gelderse kant van de rivier de Maas en is circa 
25 km lang. Frank Oerlemans stuit in 2020 op 
een spoor van een eerste wachtpost in de 
Uiterwaarden van Overasselt. In zijn boek 
beschrijft  hij de zoektocht naar de linie aan de 
Gelderse kant van de Maas. De linie liep van 
halverwege Heumen door Overasselt en 
Nederasselt tot aan Balgoij/Keent. 

Wandeling ‘De linie van Prins Maurits’
Deels afgestemd op de beschrijving in dit boek 
is een wandeling van maximaal 25 kilometer 

Elektrische apparaten: houd ze in de gaten!

De wasdroger, wasmachine, magne-
tron of de televisie… bijna alle elektri-
sche apparaten in huis worden warm. 
Kunnen de apparaten in uw huis hun 
warmte kwijt? En zijn ze stofvrij? 
Het is belangrijk om dit in de gaten te 
houden, want onvoorzichtig gebruik 
van elektrische apparaten is één van 
de meest voorkomende oorzaken van 
een woningbrand.

Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw 
woning te voorkomen. We geven u wat tips om 
uw huis brandveiliger te maken.

Let op uw wasdroger
Van alle elektrische apparaten zijn wasdrogers 
het meest brandgevaarlijk. Lees daarom altijd 
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed 
door en let op het advies voor onderhoud en 
schoonmaak. Maak in ieder geval de fi lters 
altijd goed schoon.

Zet apparaten liever uit dan op stand-by
Als een elektrisch apparaat aan staat, dan 
worden de onderdelen in het apparaat warm. 
Bijvoorbeeld de harde schijf van uw computer 
of onderdelen in de televisie. Als het apparaat 
op stand-by (slaapstand) staat, blijven de 
onderdelen warm. 

Rol een haspel altijd uit
Als u een haspel gebruikt, rol die dan helemaal 
uit. Het nog opgerolde snoer op de haspel kan 

warm worden en als het isolatiemateriaal 
smelt kan er kortsluiting ontstaan. Met brand 
als gevolg. 

Reinig het fi lter van de afzuigkap
Maak regelmatig het fi lter van de afzuigkap 
schoon. Het vet in de fi lter kan vlam vatten als 
u veel kookt of als de vlam in de pan slaat. 

Denk aan ventilatie voor (inbouw)apparatuur
De warmte die apparaten afgeven, moet weg 
kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een televisie, 
versterker, modem, computer, oven, koelkast 
of magnetron. Denk bij inbouwapparatuur aan 
een ventilatierooster en maak de ruimte 
rondom de apparaten eens per jaar goed 
schoon. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de (brand)veiligheid 
van elektrische apparaten? Lees dan op: 
www.brandweer.nl de informatie van Brand-
weer Nederland.



Ook in de herfst 
gratis zonnestroom
De dagen worden korter en er is 
meer bewolking. Hierdoor wekken 
zonnepanelen minder energie op 
dan in de voorgaande zomermaan-
den. Toch blijven ze zonnestroom 
produceren, want er is nog genoeg 
zonlicht. De lagere temperatuur 
heeft minder invloed, kou zorgt 
juist voor een betere geleiding en 
minder weerstand. Er zijn alleen 
minder zonuren in de herfst.

Zonnepanelen aanschaffen in de herfst
Zonnepanelen leveren in het najaar nog 
steeds zonnestroom op, maar wel minder 
dan in het hoogseizoen. Is het dan wel de 
juiste periode om zonnepanelen te kopen? 
Eigenlijk is er geen slecht seizoen, want een 
installatie produceert het hele jaar door 
stroom. In de lente presteert een installatie 
wel het beste. Door in het najaar zonne-
panelen aan te vragen weet u zeker dat u 
van de eerste voorjaarszon profiteert.

Dé manier om tegelijkertijd te besparen 
op uw energierekening én te kiezen voor 
duurzame energie is door zonnepanelen 
op uw eigen dak te laten plaatsen. 
De gemeente biedt ondersteuning. 
Wilt u weten hoe dat werkt? Doe dan mee 
aanons webinar over het zonnepanelen-
project op dinsdag 28 september 2021.

Om u meer informatie te kunnen geven over 
ons Zonnepanelenproject verzorgt Volta 
Solar samen met de gemeente regelmatig 
bijeenkomsten. Gezien de maatregelen in 
verband met het Coronavirus vindt de 
bijeenkomst plaats in de vorm van een 
webinar. Dit webinar kunt u op dinsdag-
avond 28 september bijwonen.

Het online programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Opening
19.10 uur: Presentatie Zonnepanelenproject 
19.45 uur: Vragen en antwoorden 
20.00 uur: Afsluiting

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar? 
Meld u online aan op:
www.voltalimburg.nl/zonnepanelenheumen 
Kijk voor meer informatie over het zonne-
panelenproject op onze website:
www.heumen.nl/zonnepanelenproject 
of stuur een mail naar duurzaam@heumen.nl 
(onder vermelding webinar 28 september).

Raamvisite in het gemeentehuis in Malden

Herhaald bericht
GGD bezoekt Overasselt met prikbus

Hulde voor initiatiefneemster Floor Verstegen 
uit Malden en de vrijwilligers van haar 
tekenteam. Zij brengen deze maand septem-
ber met krijtstift tekeningen aan op de ramen 
in de Burgerzaal van de gemeente Heumen. 
Een steuntje in de rug voor iedereen die het 
moeilijk heeft. Aangezien Corona nog niet weg 
is, is #aandachtvoorelkaar nog steeds belang-

rijk. De raamvisite door dit tekenteam is reeds 
een begrip in de vier dorpen van de gemeente 
Heumen. Veel ramen van huizen en gebouwen 
zijn tijdens de coronaperiode op aanvraag 
versierd met de gestileerde bloemen. De 
reacties zijn altijd heel positief, mensen zijn 
vaak echt ontroerd.

Op 16 september werd door de tekenaars in 
het gemeentehuis de laatste hand gelegd aan 
de tekeningen. Naast bomen, bloemen en 
fantasie figuurtjes staan er ook woorden ter 
bemoediging op de ramen. Ook is een aantal 
inwoners langs geweest om een kleine 
versiering toe te voegen. Zo is de raamvisite 
echt iets van inwoners samen. De bemoedi-
gende raamtekeningen zijn vanaf de straat en 
het plein nog te bewonderen tot begin volgend 
jaar. Dit om mensen een hart onder de riem te 
steken in de komende donkere maanden.

De GGD komt in Overasselt langs met 
een speciale prikbus voor corona-
vaccinaties. Op zondag 19 september 
staat de bus van 10.00 tot 16.00 uur 
aan de Hoogstraat 39-43 in Overas-
selt. Wie nog geen eerste vaccinatie 
tegen corona heeft gehad kan zonder 
afspraak langskomen voor een vacci-
natie tegen corona. Of om vragen over 
het vaccineren te stellen aan GGD-
medewerkers. Dit ‘prikken op maat’ 
is een onderdeel van een grote regio-
tour in september. De GGD-bus rijdt 
langs veertien gemeenten in Gelder-
land-Zuid. 

Janssen- of Pfizervaccin
De GGD prikt met het Pfizer- of het Janssen-
vaccin. Mensen jonger dan 18 jaar komen 
alleen in aanmerking voor Pfizer. Mensen 
ouder dan 18 jaar kunnen zelf kiezen welk 
vaccin ze willen. Voor het Janssen-vaccin is 
één prik nodig, voor het Pfizervaccin twee 
prikken. De afspraak voor de tweede prik kan 
ter plaatse worden gemaakt. Voor vaccinatie is 
een geldig identiteitsbewijs verplicht. 

Geïnteresseerden kunnen ook op andere 
locaties terecht 
Heb je vragen? Er staan medewerkers voor je 
klaar om al je vragen te beantwoorden. Heb je 

prikangst? Dat komt vaker voor dan je denkt! 
Geef dit aan bij de GGD-medewerkers, zij 
helpen je graag hierbij! Neem je identiteits-
bewijs en een mondkapje mee!

Meer weten? 
Bekijk alle informatie op: 
www.ggdgz.nl/regiotour 



We staan als gemeente 
al weer in een top tien, 
deze keer niet van de 
beste gemeenten in 
ons land, maar van de 
gemeenten waar de 
meeste mensen zijn 
gevaccineerd. 
Meer vaccinaties, 
dus minder zieken en 

minder mensen die sterven aan het virus. 
Dat is wel iets om heel dankbaar voor te 
zijn, te meer omdat we zo de mensen in de 
zorg ook minder belasten. En we kunnen 
meer dingen doen waarbij we anderen 
ontmoeten.

Dat blijkt ook wel, want dankzij een aantal 
hardwerkende vrijwilligers zijn er weer 
verschillende activiteiten. Een kunstroute, 
feest rond het karnhuisje in het agrarisch 
museum, koningschieten, de maasmarkt, 
kermispop, open monumentendag, om 
maar een paar van die blij-makers te 
noemen, allemaal georganiseerd door 
mensen die er tijd en energie in wilden 
steken. Als nu de mensen in de horeca en 
de evenementen ook weer volop aan de 
slag kunnen, dan is dat goed voor nog veel 
meer mensen. Ik hoop zo dat het snel kan, 
niet omdat ik er zelf zoveel gebruik van 
maak, maar omdat ik denk dat mensen er 
blij van worden en dat het helpt bij een-
zaamheid en depressie.

De staatssecretaris die over migratie gaat 
kwam langs om de situatie op Heumen-
soord te bekijken. Ze sprak met de mensen 
daar, en was geïmponeerd door de snelle 
bouw van dit tijdelijke vijfde dorp in onze 
gemeente. Toch is een echt dorp natuurlijk 
veel beter dan een aantal tenten, waar veel 
geluid is en weinig thuisgevoel. De hoop is 
dat ergens in Nederland een plekje is om in 
een echt huis te gaan wonen, maar dat 
willen op dit moment nog duizenden 
anderen ook. Er zijn veel regels waar we 
ons bij het bouwen aan moeten houden. 
Daar lopen we echt tegen aan. 
Jammer dat er huizen leeg staan die nu 
goed gebruikt zouden kunnen worden.

Marriët Mittendorff  

De week van 
de burgemeester
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Collectes

19 t/m 25 september: Nierstichting Nederland

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze 

week. Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: Maasstraat 10

• Malden: Kloosterstraat 6

• Overasselt: Kasteelsestraat 9A, Zilverbergweg 28

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Broeksingel 17, Dahliastraat 47

• Overasselt: Parksesteeg 12A

Omgevingsvergunning buiten behandeling stellen 

• Malden: Akkersleep 22

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op 

uw persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal 

raadplegen op www.dar.nl door in te loggen met uw 

postcode en huisnummer. Ook kunt u de Dar-app 

downloaden. U ontvangt dan een melding wanneer 

u welk afval buiten kunt zetten. Voor klachten over 

ophalen van afval (restafval, gft en plastic) neemt 

u contact op met Dar op telefoonnummer: 

(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 23 september 

Op donderdag 23 september verga-
dert de gemeenteraad om 20.00 uur 
in het gemeentehuis in Malden. 
Vanwege de maatregelen als gevolg 
van het coronavirus is de publieke 
tribune gesloten. 

De agenda is deze keer relatief kort: naast de 
gebruikelijke agendapunten staan de ont-
heffi  ng van de benoeming van een commis-
sielid, de verlenging van de overeenkomst 
met de accountant en de uitkomsten van de 
maandrapportages op het programma.

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u op 
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
vergadering van 23 september.

We informeren u graag zoveel moge-
lijk digitaal over afval. Op de Dar app 
en op www.dar.nl/afvalwijzer vindt u 
uw ophaaldagen en informatie over 
afval. Heeft  u de afvalwijzer van 2022 
toch graag op papier? Eind dit jaar 
kunt u deze via de website van Dar 
downloaden en printen. 

Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 
2022 per post toestuurt? Meld u dan uiterlijk 
31 oktober 2021 aan via: 
www.dar.nl/papierenafvalwijzer
Of bel met Dar om er een aan te vragen via 
(024) 371 60 00.

Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatregelen 
omtrent het coronavirus is de publieke 
tribune gesloten. U kunt de vergadering 
volgen via de website van de gemeente: 
www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer 
in de kalender de datum van de raadsverga-
dering en klik vervolgens op de link naar de 
audio stream. Deze verschijnt kort voor de 
vergadering bovenin de webpagina. U kunt 
de vergadering hier later ook terugluisteren.

Inspreken
U kunt uw mening geven. Als u wilt inspre-
ken, kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi  e 
via e-mail: griffi  e@heumen.nl of telefonisch: 
(024) 358 84 67. Aanmelden kan tot 23 
september 16.00. 

Aanmelden papieren afvalwijzer 2022


