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Ieder zijn talent tijdens de ‘Dag van de Senioren’

11 oktober 2019

Donderdag 3 oktober vierden de 
ouderen in onze gemeente de ‘Dag 
van de Senioren’ in het Verenigings-
gebouw in Overasselt. Centraal stond 
het thema ‘Ieder zijn talent’. Zo’n 150 
ouderen vierden deze feestelijke dag.

Wethouder Frank Eetgerink was aanwezig 
namens de gemeente. Hij vroeg de ouderen 
om een applaus voor de KBO’s en Malderburch, 
en stelde vervolgens de vraag “Wanneer heeft 
u voor het laatst iets voor het eerst gedaan? 
Deze zaal zit vol levenservaring en talenten, 
voor welke talenten hebt u nooit tijd voor 
gehad, om wat voor reden dan ook?”. 
Er kwamen mooie reacties waarop er een 
speciaal programma werd gestart, waarbij de 
talenten van onze senioren in onze gemeente 
werden ontdekt.
 
De dag was volledig verzorgd en georgani-
seerd door de drie afdelingen van de KBO’s en 
werd afgesloten met een stampottenbuffet en 
muziek van het Amusement orkest uit Malden.
 

Op maandagavond 30 september 
vond de afsluitende informatie-
bijeenkomst Kroonwijk plaats. 
Ongeveer 70 geïnteresseerden 
waren hierbij aanwezig. Zij werden 
bijgepraat over het nieuwe school-
gebouw van basisschool de Vuur-
vogel en kregen een voorproefje 
van hoe het opnieuw in te richten 
Kroonwijkplantsoen eruit zou 
kunnen komen te zien. 

Bewoners en betrokkenen betrokken bij 
plannen
In totaal dachten 18 mensen het afgelopen 
jaar mee over de verkeersstructuur en het 
parkeren met betrekking tot de school en 
over een ontwerp voor de herinrichting van 
het plantsoen. U kunt de resultaten hiervan 
bekijken in de presentatie op www.heumen.nl/
kroonwijk. 

Planning voor het vervolg 
In december besluit de gemeenteraad over de 
herinrichting van het park en de infrastructuur. 
Wij houden u via onze kanalen op de hoogte. 
De start van de nieuwbouw staat gepland van-
af maart 2020 en de oplevering in het najaar 
van 2020. De herinrichting van het park en de 
aanpassing van de infrastructuur lopen hieraan 
parallel.

Vervolg nieuwbouw de Vuurvogel en 
herinrichting Kroonwijkplantsoen

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 
oktober (Herfstvakantie) is de balie 
Bouwen, Milieu en Leefomgeving 
(BML) gesloten. 

Balie Bouwen, 
Milieu en 
Leefomgeving 
in vakantie gesloten

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Market Garden
De activiteiten rondom Operation 
Market Garden zijn helaas afgelopen 
maar de tentoonstelling in Malden-
steijn (Malden) blijft  zeker tot en 
met mei 2020 te bezichtigen. 
Bovendien wordt het oude Café van 
Lin weer opgebouwd in Overasselt. 
In dit bericht meer informatie 
daarover.

Café van Lin uit 1944, vanaf 28 oktober 
weer terug in Overasselt (Hoogstraat 15)
“Opening van de zaal, 28 oct. 1939 - 5 uur - 
half 6 dansen”, dit is de eerste zin uit de 
zaalagenda die werd ontdekt in de zoektocht 
naar de verhalen over Café van Lin, de 
Familie van Lin en natuurlijk het optreden 
van Josephine Baker. Exact 80 jaar na dato 
opent het Café van Lin uit 1944 weer de 
deuren op maandag 28 oktober 2019.

Zoektocht Josephine Baker
De zoektocht kwam tot stand door de ver-
halen van de bekende familie uit Overasselt. 
Het verhaal van die wereldster die in dat 
café in Overasselt kwam optreden. En de 
verhalen uit de tijd van de bezetting en be-
vrijding. De zoektocht was intensief en is 
zeker nog niet ten einde. Inmiddels is duide-
lijk dat alle gevonden informatie en voor-
werpen een indrukwekkend beeld gaan 

geven. De ruimte wordt zoveel mogelijk in de 
oude staat teruggebracht en ademt bin-
nenkort weer de sfeer uit van het Café uit 
1944. Inmiddels is de verbouwing van het 
interieur gestart. De zoektocht bracht Monica 
Zeegers (initiatiefnemer) in Frankrijk, waaron-
der het Nationaal archief in Parijs en bij het 
voormalig woonhuis van Josephine Baker in de 
Dordogne. Via de digitale weg werd ook uit 
Engeland en Noord-Amerika informatie 
opgehaald. Uit de V.S. kwam een ouderwets 
getypte brief; 4 pagina’s met een prachtig 
verhaal en zo ontroerend dat Monica vol schiet 
bij het lezen ervan. “Delen van de brief laten 
we straks zeker zien in het Café.” aldus Monica.

Oude Café van Lin
Monica Zeegers is apetrots op alle informatie 
en spullen die er inmiddels gevonden zijn. 
Elke dag komen er nog nieuwe verhalen, foto’s, 
documenten en voorwerpen bij. Soms zelfs 
dichter bij huis dan ze gedacht had. Zo werd op 
de zolder van het Café nog een aantal prachti-
ge houten panelen gevonden welke ooit deel 
uitmaakten van het interieur. 

Dat dit initiatief zoveel los zou maken, had 
Monica niet verwacht. “Al die positieve be-
richten en prachtige verhalen. Veel mensen 
uit Overasselt hebben al aangegeven straks te 
komen kijken.” vertelt Monica met een grote 

glimlach. Naast dat de sfeer uit die periode 
teruggebracht wordt, worden er veel foto’s 
en documenten getoond met het Café als 
achtergrond. Op de vraag of ze meer infor-
matie heeft  gevonden over het bezoek van 
Josephine Baker aan het Café, kan Monica 
nog geen antwoord geven. “We hebben hele 
belangrijke documenten gevonden die veel 
vragen kunnen beantwoorden. Maar er is 
meer onderzoek nodig om zeker te zijn over 
het optreden van Josephine Baker. Ik ben in 
ieder geval zeer positief gestemd over de 
uitkomst.”, aldus Monica Zeegers.

Open vanaf maandag 28 oktober
Café van Lin is vanaf 28 oktober 2019 ge-
opend op elke eerste zondag van de maand. 
Voor groepen is het Café ook te bezoeken op 
andere momenten. Dan dient er wel vooraf 
te worden gereserveerd. Reserveren of in-
formatie over de openingsdagen en -tijden 
is binnenkort beschikbaar op de website 
www.in1944.nl. 

Yusef vindt het heerlijk om op 
zichzelf te wonen. “Maar het geld 
dat ik had, gaf ik uit aan de verkeer-
de dingen. Ik bestelde wel erg veel 
op rekening. Mooie spullen, kleren 
een dure telefoon… Ik heb onder-
schat wat het betekende om zelf 
verantwoordelijk te zijn voor mijn 
vaste lasten.” 

Ondertussen stapelen de schulden van Yusef 
zich op en lukt het hem ook niet meer om 
zijn energierekening en zorgpremie te be-
talen. “Voor de buitenwereld speelde ik mooi 

weer, maar ondertussen had ik veel stress. Ik 
gooide enveloppen ongeopend in een la. 
Met een schuldhulpverlener van de gemeente 
kreeg ik weer overzicht over mijn fi nanciën. 
Samen hebben we een plan gemaakt hoe ik 
mijn schulden kan afl ossen. En zij helpt me ook 

met regelingen waar ik recht op heb, maar 
waarvan ik niet wist dat ze bestonden, zoals 
bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Het is zo 
fi jn dat ik er niet meer alleen voor sta. Mijn 
belangrijkste les? Niet meer lenen! Op is op.”

De naam en de foto van Yusef zijn niet echt. 
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de 
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van 
Yusef of heb je andere geldzorgen? 
Er is hulp. Bel of whatsapp met gemeente 
Heumen (06) 50 44 23 27 of mail naar 
schuldhulpverlening@heumen.nl

‘Het geld dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen’
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Donderdag 10 oktober vieren we de 
Dag van de Duurzaamheid. Mooi 
moment om even stil te staan bij het 
nationale Klimaatakkoord dat in 
november wordt ondertekend. 
Het pakket aan maatregelen dat 
gebundeld is in het Klimaatakkoord 
moet de broeikasgassen in 2030 met 
49 procent terugdringen vergeleken 
met 1990. Het kabinet zet daarmee 
een stap richting de klimaatdoelen van 
Parijs die de opwarming van de aarde 
moeten tegengaan. Wat betekenen de 
maatregelen voor u?

Lagere energierekening, aardgasvrij wonen en 
warmtefonds
• Het kabinet wil dat alle gebouwen in 2050 
 worden verwarmd en hun warm water op een 
 andere manier krijgen dan via aardgas. 
 Dat betekent dat de CV-ketel die op aardgas 
 wordt gestookt op termijn zal verdwijnen. 
 Nieuwe huizen worden zonder aardgasaan-

 sluiting gebouwd. De gemeente gaat volgend 
 jaar een plan maken voor alle dorpen en 
 wijken hoe huizen en bedrijven in de toe
 komst kunnen worden verwarmd.
• Om ervoor te zorgen dat uw huis minder 
 energie verbruikt, komt er een warmtefonds 
 waar jaarlijks 50 tot 80 miljoen euro in wordt 
 gestopt. Met behulp van dat fonds kan geld, 
 tegen een lage rente, geleend worden om uw 
 huis bijvoorbeeld betere te isoleren. 
 Het fonds loopt tot 2030.
• De belasting op gas gaat stapsgewijs om-
 hoog, terwijl die op elektriciteit omlaag gaat. 
 Dat moet ervoor zorgen dat mensen een 
 prikkel krijgen om hun huizen beter te iso-
 leren en van het gas af te gaan.
• De energierekening gaat omlaag. Dit jaar 
 stijgt de energienota nog met ruim 300 euro, 
 maar in 2020 daalt die gemiddeld met 100 
 euro. Dat komt door de verschuiving van een 
 deel van belasting voor de burger naar de 
 industrie. De energiebelasting stijgt de jaren 
 daarna wel verder.

De gemeente Heumen ondersteunt huiseigena-
ren en bedrijven nu al met het zonnepanelen-
project, duurzaamheidsleningen en advisering 
via het energieloket. Voor meer informatie: 
www.heumen.nl/zonnepanelen en 
www.heumen.nl/duurzaamheidslening 

Toekomst van de auto is elektrisch
• Het kabinet zet in op een overstap naar vol-
 ledig schoon autorijden. Het doel is dat er in 
 2050 alleen nog CO2-vrije auto’s rijden.
• Vanaf 2030 mogen nieuwe auto’s geen CO2 
 uitstoten. Er zullen daarna geen nieuwe 
 auto’s verkocht worden die op fossiele brand-
 stof rijden; alleen auto’s die op waterstof 
 rijden of elektrisch zijn.
• Voor de bestaande auto’s die nog wel op 
 fossiele brandstof rijden, wil het kabinet in-
 zetten op schonere biobrandstoff en als   
 vervanger.
• Vanaf 2025 mogen alleen nog maar snorfi et-
 sen worden verkocht die emissieloos zijn. 
 Voor bromfi etsen is het streven dat nieuwe 
 modellen vanaf 2030 geen CO2 uitstoten.

De belangrijkste punten uit het Klimaatakkoord



Enthousiaste 
vrijwilligers, daar 

hebben we er nooit 
genoeg van!

Sportactiviteiten, culturele 
evenementen, natuurbeleving en 

hulpprojecten: er gebeurt van alles 
in de gemeente Heumen. 

Allemaal dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan 

nieuwe mensen. Help je mee?

Medewerker
diverse taken bij sociaal maatschappelijk 

opvanghuis - het Tweede Huis in Nederasselt 

Ondersteuning bij dagbesteding
helpen met activiteiten voor ouderen – 
Malderburch locatie Malden of bij de 

Lage Hof in Overasselt

Coördinator natuuractiviteiten
bedenken en (laten) uitvoeren van 

natuuractiviteiten -  Heemtuin Malden

Bestuurslid/Secretaris
Buurderij de Lage Hof in Overasselt

Maatjes voor mensen met een beperking -  
Pluryn in Nijmegen

Schuldhulpbuddy 
hulp bieden aan mensen met schulden 

Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB)

Uitgelichte vacatures
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen

in de scheppende kracht
van aangeklede hitte
 
beweegt de bodem 
een passerende 
wedstrijdzwemmer 
 
aardverschoven 
tilt het water
nieuwe banen 
 

Waterveld 
(ter gelegenheid van de opening van het nieuwe zwembad te Malden 06-10-2019)

stuwt het 
wervels
langs 
nieuwe kranen
 
goden herhalend
hun spiermassa’s 
brengen 
een oud continent
tot leven
 

in de kelders 
door stoom verheven
klimaatbouwers
dragend het dak 
en de schil 
 
dat de zeeën dit weten
de mensen nu ook
dat alleen al
 
Marjolein Pieks, 
dorpsdichter gemeente Heumen

Afgelopen zondag was het dan einde-
lijk zover! De grootste opening van het 
nieuwe en duurzame Sportcentrum 
van Malden. Om 12.00 uur precies 
opende wethouders Waas en Schoena-
ker het Sportcentrum officieel door 
middel van het indrukken van de rode 
knop waarop ShinShan met zijn crew 
de vloer op gingen!

In de ochtend hebben we als gemeente nog 
even stil gestaan bij alle mensen die de bouw 
mogelijk hebben gemaakt. Mooie woorden zijn 
gesproken door onder andere de architect, de 
aannemer en door Bert Lavrijsen van Laco. 
Aangevuld met een persoonlijk verhaal door de 

De parkeergarages in Malden worden 
een aantal keer per jaar schoonge-
maakt. 

De parkeergarage  is onder Maldensteijn is op 
vrijdag 11 oktober aan de beurt en daarom 
tussen 07.00 tot 15.00 uur niet bereikbaar. 
De parkeergarage onder de Bredeschool is op 
vrijdag 18 oktober van 07.00 tot 15.00 uur niet 
bereikbaar.
 

zusjes Cornielje die ‘groot’ geworden zijn in het 
zwembad ‘de Veldschuur’ met synchroonzwem-
men. Ook werd op een symbolische manier het 
bord van de oude Veldschuur aangeboden aan 
Laco door Ruud Gerrevink (voorzitter van 
‘Vrienden van de Veldschuur’). Dit bord krijgt 
een plek in het nieuwe gebouw.
 
Middagprogramma
In de middag konden inwoners ervaren wat er 
allemaal te doen is in het Sportcentrum.
De verschillende verenigingen presenteerden 
zich door middels van workshops en clinics. 
Ook was er een presentatie over de duurzaam-
heid van het gebouw en verschillende rond-
leidingen.

Opening Sportcentrum Malden

Schoonmaak parkeer-
garages in Malden



Collectes

• Geen collectes

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week 

hebben betrekking op onderstaande 

adressen. U vindt aanvullende informatie 

op www.heumen.nl > Bestuur > Regelgeving 

en openbare bekendmakingen > 

Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Kloosterhof 5, Rijksweg 215

Verleende omgevingsvergunning 

• Overasselt: Schoonenburgseweg 18

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Heumen: A73, afrit 3 t.h.v. km 936 (nabij 

 Dorpstraat 43/Maasbanddijk)

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 telefoon-

nummer: 024 - 371 60 00 (elke werkdag 

van 8-17u).

De week van  
wethouder Frank Eetgerink

Een van de wonderlijke kanten van het 
wethouderschap is de enorme variatie 
aan activiteiten die je in korte tijd 
meemaakt. Een belangrijk deel van de 
dagen is gevuld met vergaderingen 
over zeer uiteenlopende zaken, om 
besluiten te nemen, om zaken in gang 
te zetten, om de belangen van onze 
gemeente te vertegenwoordigen in 
allerlei regionale samenwerkingen. 

Maar er zijn gelukkig ook veel momenten om inwoners van 
onze gemeente te ontmoeten en te spreken.

De vorige week mocht ik de 24ste Dag van de Senioren 
toespreken. Ongeveer 150 ouderen waren dit jaar samenge-
komen in het Verenigingsgebouw Overasselt en zaten te 
genieten van koffie met gebak. Het thema was “Ieder zijn 
talent”. Na de drie KBO’s en Malderburch bedankt te 
hebben voor hun organisatie van de dag, vroeg ik de aan-
wezigen “wanneer hebt u voor het laatst iets voor het eerst 
gedaan?”. Op zoek naar talent in deze zaal vol met heel veel 
levenservaring. Het is een inspirerende dag geworden, ook 
voor mijzelf. Ouderen zijn een erg belangrijke groep van 
onze inwoners, waar veel aandacht voor dient te zijn.
Eerder die week was ik bij de informatieavond in het 
Gemeentehuis over de nieuw te bouwen school in Malden, 
de nieuwe Vuurvogel in het Kroonwijkpark. “Het wordt een 
mooie school” hoorde ik meerdere mensen zeggen, in een 
mooi natuurlijk park. Er waren nog wel wat vragen over 
fiets- en wandelroutes en over parkeren. Een meedenk-
groep van inwoners heeft zijn naam eer aan gedaan en 
meegedacht over allerlei oplossingen hiervoor. Daar komen 
we wel uit.
Zaterdagavond 5 oktober was ik als wethouder uitgenodigd 
in het gezellig drukke Malderburch. Popkoor Springtime uit 
Malden organiseerde in de bistro een Diner Chantant. Een 
heerlijk vijf-gangen menu uit de keuken van Malderburch, 
uitgeserveerd door leden van het koor en een avond lang 
muzikale omlijsting. Malderburch wil het “Huis van de 
buurt” zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met 
elkaar een kop koffie kunnen drinken, een hapje eten en aan 
activiteiten deelnemen. De deur staat open. De avond met 
het Popkoor Springtime was een mooi voorbeeld hiervan.

Van 1 tot 8 oktober is het de landelijke Week tegen Een-
zaamheid. Dit gaat over eenzaamheid onder ouderen, 
maar het gaat zeker ook over jongeren. Onder jongeren is 
eenzaamheid een groeiend probleem, dat onze aandacht 
verdient. Ondanks, of misschien juist wel door social media, 
zijn er heel wat jongeren die, zonder dat het echt opvalt 
vereenzamen. Mensen zouden elkaar wat meer op kunnen 
zoeken, elkaar meer ontmoeten. Bijvoorbeeld bij het 
Buurtsoepie in de kantine van de Rijvereniging VCM in 
Malden, elke eerste maandagmiddag van de maand om 
12:00 uur. Ik ga er binnenkort zeker een gezellig bakje soep 
eten. Kijken wie ik tegenkom.

Frank Eetgerink
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Plastic+ is de verzamelnaam voor plastic verpakkingen, blik en 
pak. In onze gemeente haalt Dar steeds meer plastic+ op. Dar ziet 
ook wel eens dat het plastic+ vervuild is. Hierover gaat dit bericht.

In plastic zakken treft Dar wel eens: luiers, gft-afval, chipszakken, taartdozen, 
hard plastic zoals plastic speelgoed en emmers, dat is helaas niet de bedoeling. 
Ook medisch afval zoals naalden en spuiten zorgt voor vervuiling van plastic+ én 
is gevaarlijk voor mensen die het afval ophalen. Breng medisch afval daarom naar 
uw apotheek en doe luiers, chipszakken en taartdozen bij uw restafval. Hard 
plastic kunt u gratis naar de milieustraat brengen. Twijfelt u wat er bij plastic+ 
mag? Kijk dan eens in de app op de afvalwegwijzer. Voor meer informatie kijkt u 
op: www.dar.nl/plastic

Wat gebeurt er als u plastic+ niet goed scheidt?
Als u plastic+ niet goed scheidt, dan keurt de afvalverwerker de hele vrachtwa-
gen vol plastic+ af. Één naald of spuit in de hele lading kan hier al voor zorgen. 
Het plastic+ uit deze vrachtwagen kunnen we dan niet gebruiken als grondstof 
voor nieuwe producten. Dat is zonde en kost veel geld. Als u plastic+ goed 
scheidt, kunnen we het gebruiken voor nieuwe plastic producten zoals fleecetrui-
en, mutsen en tennisballen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Plastic verpakkingen, blik en pak 
samen in de zak!

Ploegen, bemesten, zaaien, 
maaien: landbouwers zijn 
druk aan het werk op het 
land. Hierdoor ligt in het 
buitengebied soms modder 
op de weg. Vooral in combi-
natie met een regenbui leidt 
dit tot glad wegdek. In dit 
bericht leest u wat u het 
beste kunt doen  als u als 
motorrijder of automobilist 
op een modderige weg 
belandt.

De veroorzakers van de modder zijn 
verplicht om de weg zo veilig 
mogelijk te houden. Ze plaatsen 
waarschuwingsborden als de kans op 
modder aanwezig is en maken de 
weg zo snel mogelijk weer schoon. 
Door drukke werkzaamheden kan er 
echter gedurende de dag toch wat 
modder liggen.

Rijdt u in het buitengebied en ziet u 
een waarschuwingsbord in de berm? 
Dan ligt er iets verderop modder op 
de weg. Matig uw snelheid, laat het 
gas los, blijf sturen in de richting 
waar u heen wilt en rem niet.

Modder op de 
weg? Gas los!


