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Aftrap actie Aandacht voor elkaar
Doe mee!
Ook u kunt meedoen door zelf of samen met
anderen activiteiten te organiseren in onze
gemeente. Door bijvoorbeeld onze verhalen
met elkaar te delen of om op een creatieve
manier aandacht te hebben voor elkaar. U kunt
daar uw eigen invulling aan geven: van lieve en
bemoedigende kaarten schrijven of tekeningen
maken, tot buurtbijeenkomsten (binnen de
ruimte die de maatregelen daarvoor bieden).
Van kinderen die met hun klas een kunstwerk
maken en een kleinschalig muzikaal optreden
in het verpleeghuis verzorgen tot een sociale
activiteit vanuit de organisaties die zich
bezighouden met werk en opleiding. Iedereen
kan en mag meedoen. Heeft u een leuk idee of
kent u buren of andere inwoners in onze
gemeente die wel eens wat extra aandacht
verdienen? Laat het ons weten via:
aandacht@heumen.nl

Op dinsdag 6 oktober start ook in
Heumen de actie Aandacht voor
elkaar. Tot het einde van dit jaar willen
we met elkaar meer aandacht hebben
voor het verdriet, de teleurstellingen
en andere gevolgen die mensen
ervaren door corona. Maar het is ook
een periode waarin we vooruitkijken:
hoe helpen we elkaar hier doorheen
en weer bovenop? En wat kunnen
we doen om er te zijn voor elkaar?
Om aandacht te hebben voor elkaar!

Aftrap met Oosters bewegen
Om de actieperiode Aandacht voor elkaar af te
trappen wordt op dinsdag 6 oktober om 13.00
uur op het kerkplein in Malden een workshop
Oosters bewegen georganiseerd. Samen met
het voltallige college van burgemeester en
wethouders gaan we, onder de professionele
leiding van Hilde Desmet, Oosters bewegen.
Bewegingsoefeningen waarbij lichte inspanning, ontspanning en meditatie samenkomen.
U kunt ook in Overasselt meedoen. Daar wordt
de workshop om 18.00 uur bij het Verenigingsgebouw georganiseerd.

Aanmelden papieren afvalwijzer 2021
We informeren u graag zoveel mogelijk digitaal over afval. Op de Dar app
en op www.dar.nl/afvalwijzer vindt u
uw ophaaldagen en informatie over
afval. Daarom krijgt u niet standaard
een papieren afvalwijzer.
Heeft u de afvalwijzer van 2021 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 2021 per post
toestuurt? Meld u dan uiterlijk 31 oktober 2020
aan via www.dar.nl/papierenafvalwijzer/ Of bel
met Dar om er een aan te vragen via:
(024) 371 60 00.

U kunt zich eenvoudig aanmelden via de knop
op onze website: www.heumen.nl/aandacht
Door de corona-richtlijnen mogen maar 40
mensen meedoen, dus wees snel met aanmelden! Wij vragen iedereen die zich niet heeft
aangemeld om niet te komen kijken aangezien
we dan niet meer aan de richtlijnen voldoen.

Aandacht
voor elkaar
Lonneke van den Brand (33) uit Overasselt
startte begin maart het initiatief Coronahulp Overasselt met een Facebookpagina.
“Omdat het afstand houden met name
ouderen zo zeer raakt, wil je iets doen,”
vertelt Lonneke.
Door haar oproep diende zich gelijk een
stortvloed aan vrijwilligers aan. “Het is een
klein dorp en iedereen wilde helpen.
We besloten om flyers te verspreiden omdat
veel ouderen niet online zijn en we ze toch
wilden laten weten dat er hulp beschikbaar
was.” Het duurde even voor de aanvragen
op gang kwamen, maar dan blijkt Coronahulp een schot in de roos. “Niet alleen voor
individuele inwoners maar ook voor
organisaties als Tafeltje-dek-je die extra
vrijwilligers zochten.”
“Ik hoop dat we een nieuwe lockdown
kunnen vermijden, maar mocht dat niet zo
zijn dan hoop ik dat iedereen weer meedoet
als er een nieuwe editie van Coronahulp
wordt opgestart. Het zou mooi zijn als
straks weer, net als in maart, iedereen
klaarstaat voor elkaar!”

Wat te doen tegen Cybercrime?
Bij Cybercrime gaat het om misdaad
gepleegd met ICT, gericht op ICT.
Het strafbare feit wordt dus gepleegd
met een computer, smartphone,
smartwatch of tablet, kortom alles
waar een processor in zit. Enkele
voorbeelden van cybercrime zijn
hacking, DDoS-aanvallen, ransomware en het verspreiden van virussen
en malware.
U hoeft geen computer of internetaansluiting
te hebben om slachtoffer te worden van
cybercriminelen. Zo bevatten de meeste
telefoons en bankpassen computerchips, die
kunnen worden gemanipuleerd. Maar ook
bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercriminaliteit . Voor
het plegen van cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en software.
Daarom hanteert de politie voor de opsporing
ook geavanceerde middelen en technieken.
Daarnaast komt er ook steeds meer gedigitaliseerde criminaliteit voor, waarbij klassieke
delicten online gepleegd worden, zoals internetoplichting, afpersing via e-mail, phishing,
enzovoort. Een combinatie van beide verschijningsvormen is ook mogelijk, bijvoorbeeld het
inloggen op een account met inloggegevens
die via phishing zijn bemachtigd.
Tips om cybercrime te voorkomen
Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen.
U kunt wel maatregelen nemen om de kans om
slachtoffer van cybercriminaliteit te worden zo
klein mogelijk te maken:
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en
installeer updates zodra ze beschikbaar zijn.
• Maak gebruik van een virusscanner, firewall,
scriptblockers (apps die scripts tegenhouden

die een virus kunnen bevatten).
• Gebruik een sterk wachtwoord, bijvoorbeeld
een lange wachtzin. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk
te achterhalen. Meer informatie hierover
vindt u bijvoorbeeld op:
www.veiliginternetten.nl
• Door het instellen van een twee-stapsverificatie voegt u een extra beveiligingslaag toe
aan uw e-mailaccount, social media of
clouddienst. Vaak wordt dan een toegangscode naar een vertrouwd apparaat van u
gestuurd om in te kunnen loggen. Hackers
hebben dan aan uw gebruikersnaam en
wachtwoord alleen niet meer genoeg om
toegang tot uw account of cloud te krijgen.
• Klik niet zomaar op een link.
• Geef nooit uw inloggegevens af.

• Bij een scheiding (werk of privé) moet
u ook digitaal scheiden: reset wachtwoorden
en verbreek eventueel gedeelde e-mailadressen en cloud-accounts.
• Maak regelmatig een back-up van uw
waardevolle bestanden (bijvoorbeeld foto’s,
video’s, documenten enzovoort).
Aangifte cybercrime
Van cybercrime kunt u aangifte doen via het
telefoonnummer (0900) 88 44 of op een
politiebureau. Zorg, voor u cybercrime gaat
melden bij de politie, dat u geen digitale
sporen verloren laat gaan: zet de computer
niet uit en bewaar zoveel mogelijk informatie
of breng deze mee.
De website www.veiliginternetten.nl geeft
antwoord op vragen en hulp bij problemen.

Aandacht voor elkaar
Ilja van Luijk (50) uit Nederasselt voelde zich
aanvankelijk machteloos. Haar werkzaamheden als dirigent van verschillende koren en
als muziekdocent vielen weg.
“Ik kan niet stil zitten. Dus wat te doen?” Door
het aanvankelijke tekort aan mondkapjes
besloot Ilja om, ondersteund door koorleden
en buurtgenoten, deze zelf te maken voor
iedereen die daar behoefte aan heeft. Ook het
Rode Kruis profiteerde van het aanbod totdat
daar alles weer op orde was.
“Gek genoeg heeft corona mij ook rust

gebracht. Ik heb het normaal altijd erg druk
en nu kom ik meer tot mezelf. Dat is een
prettige bijkomstigheid. En ik kon mijn ouders
die hier naast mij wonen in het buitengebied
van Nederasselt een handje helpen met het
doen van boodschappen.
Nu realiseer ik me ook nog eens extra hoeveel
die bewegingsvrijheid hier waard is. Om me
heen zie ik toch vooral dat mensen er een
beetje genoeg van krijgen en het is triest
dat veel contact wegvalt doordat we niet meer
samen kunnen zingen of muziek maken.

Doordat de kudde uit beeld is, mis je de
schaapjes die verloren lopen. We moeten
daar dus extra goed op letten en andere
wegen zoeken om toch contact te houden.”
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Aandacht voor elkaar
Anja de Bok (69) uit Malden voelde zich bij het begin van de
corona-uitbraak best angstig, maar als oud-verpleegkundige
wist ze dat snel naast zich neer te leggen.
“Wat heb je er aan? Angst is een slechte raadgever. Ik houd
me goed aan de richtlijnen en dan is er nog veel mogelijk.”
Anja ziet wel dat veel ouderen in haar omgeving extreem
bang zijn en dat sommigen zelfs bijna nergens meer komen.
“Ik begrijp het wel, maar het is toch belangrijk om de verbinding
met elkaar te houden.” Als vrijwilliger bij het KBO bezoekt ze
zieken en jarigen.
Daarnaast wandelt ze veel in het bos met een vast maatje of
met een groepje. “Als iedereen iets kleins doet, een kaartje
sturen, even bellen of een praatje maken in de tuin, dat voelt
meteen goed. Je geeft de mensen dan het gevoel dat ze er
nog bij horen.”

Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving
(BML) tijdelijk beperkt bereikbaar
De balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) is van week 38 tot en met
week 41 beperkt bereikbaar.
Van 17 september tot en met 8 oktober vervalt het telefonische spreekuur van 13.00 - 14.30.
U kunt de balie telefonisch bereiken op maandag van 13.00 tot 14.30 en op donderdag van
8.30 tot 12.00 via telefoonnummer (024) 358 83 00. Lukt het u niet om binnen deze tijden te
bellen? Dan kunt u een terugbelverzoek indienen of mailen naar bml@heumen.nl

Verhuizing en
uitbreiding coronateststraten
omgeving Nijmegen
GGD Gelderland-Zuid krijgt vanaf deze
week de beschikking over nieuwe testlocaties. De komende tijd worden twee
nieuwe teststraten geopend. De GGD is
hiermee voorbereid om straks meer
coronatesten uit te kunnen voeren.
De GGD heeft op woensdag 30 september een
nieuwe teststraat bij het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen in gebruik genomen.
De teststraat bij de GGD aan de Groenewoudseweg wordt tijdelijk gesloten. Er wordt daar gewerkt aan een nieuwe teststraat. Ook worden er
kantoorruimtes geplaatst voor het werk aan de
coronabestrijding. Vanaf half oktober zijn er twee
teststraten in Nijmegen met elk 4 testruimtes.
Daar kunnen dan, bij voldoende laboratoriumcapaciteit, ongeveer 1.200 coronatesten per dag
afgenomen worden.
De uitbreidingen van de corona-teststraten in
Nijmegen betekent dat de GGD klaar is om meer
te kunnen testen in de regio Nijmegen. Moniek
Pieters, directeur GGD Gelderland-Zuid: “We
bedanken het CWZ voor hun inzet om deze teststraten mogelijk te maken, dat waarderen we
enorm in deze tijd.’’

‘Met hulp kun je er weer uitkomen. Kijk maar naar ons!’
Monteur Michael raakt door omstandigheden werkloos. “Het duurt
even voor je WW krijgt, terwijl de
rekeningen gewoon doorlopen.
Voordat je het weet, zit je met
schulden. Om te kunnen eten hebben we wel eens geld uit de spaarpot van mijn zoon gepakt. Ik zat in
die tijd helemaal niet lekker in mijn
vel, maakte veel ruzie thuis, dronk
te veel bier en kwam pas ‘s middags
mijn bed uit.”
Uiteindelijk trekt zijn vrouw aan de bel bij
Humanitas. “We hebben vervolgens samen

Om hulp vragen is niks om je voor te
schamen! Zo kun je er ook weer uit komen.
Kijk maar naar ons!”
De naam en de foto van Michael zijn niet
echt. Het verhaal wel. Zo respecteren wij de
privacy.

alle papieren uitgezocht. Als er nu post
binnenkomt van een schuldeiser, openen we
die samen met onze hulpverlener. We leren
hoe we schulden kunnen voorkomen. Het gaat
nu gelukkig weer een stuk beter. Ik wil graag
tegen mensen met geldzorgen zeggen:

Herken je jezelf in het verhaal van Michael
of heb je andere geldzorgen? Er is hulp.
Bel of whatsapp met (06) 50 44 23 27
of mail naar:
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

2 oktober 2020

www.heumen.nl

Onthulling paden in onze gemeente
In de afgelopen weken zijn er twee
paden in onze gemeente onthuld.
Namelijk het Jan Heurkenspad in
Nederasselt en het Wiro Thuis pad in
Malden. Lees hieronder waarom de
paden deze namen hebben gekregen.

Ze namen hen op in huis en regelden onderduikadressen samen met zijn zus Leen Thuis,
kleuterleidster en verbonden aan de bewaarschool in Heumen. Zij vingen ook Joodse
kinderen op die door de muzikale arts George
(Boy) Edgar in Amsterdam opgehaald werden.

Jan Heurkenspad
Op 9 augustus (de sterfdag van Jan Heurkens)
werd dit pad onthuld in aanwezigheid van
burgemeester Mittendorff. Jan Heurkens is
een oud-inwoner uit Nederasselt; hij groeide
op in ‘De Laege Hoed’, het huis in de Hollestraat waar tegenwoordig de familie Hirdes
woont. Jan zat in de Tweede Wereldoorlog in
het verzet, en werd op 9 augustus 1944 in
concentratiekamp Vught gefusilleerd.

Wiro Thuis stierf aan de verwondingen die hij
opliep tijdens de begeleiding van een transport
Duitse krijgsgevangenen naar België.
Hij is eerst begraven in Bourg-Leopold maar
op 17 april 1946 werd bij herbegraven in zijn
woonplaats Malden (op het kerkhof van de
Katholieke kerk in Malden). Maris maakte toen
een grafsteen voor hem. Het pad ligt dus aan
het kerkhof waar Wiro Thuis is begraven.

Na de oorlog werd in een raadsbesluit door de
(toenmalige) gemeente Overasselt besloten,
om hem te eren, samen met Jac (Koos) Thijssen
(die overleed tijdens de gevechten bij de
Grebbeberg). De Jac. Thijssenstraat werd toen
ook aangelegd; maar het Jan Heurkensplein
kwam in de vergetelheid.
Op initiatief van Jan Bruijsten is het raadsbesluit van de jaren ’60 nieuw leven in geblazen en werd het pad het Jan Heurkenspad
genoemd.
Wiro Thuis pad
In Malden werd in aanwezigheid van wethouder René Waas op 26 september het Wiro
Thuis pad onthuld. Wiro Thuis was één van de
verzetsmensen die onder leiding van kunstenaar Jac Maris onderduikers heeft geholpen.

Aandacht voor elkaar
Doran Fleuren (16) uit Malden is corona
steeds serieuzer gaan nemen.
“Eerst wil je nog dat alles hetzelfde blijft.
Dat je met je vrienden bij elkaar blijft komen
of kunt feesten, maar toen werd alles steeds
heftiger. Er werden ook bekeuringen uitgedeeld. Toen zijn veel jongeren ook meer gaan
opletten.”
Doran zelf spreekt alleen nog maar één-opéén met vrienden af en houdt goed afstand.
“Mijn moeder hoort tot een risicogroep en
daar houd ik heel bewust rekening mee. Als
we ons allemaal aan de afspraken houden,
gaat het goed. Sommige jongeren doen daar

lacherig over maar ik vind dat afstand houden
‘gewoon’ moet blijven zolang corona nog
duurt.”
“Ik heb mijn opa’s en oma’s nooit gekend, dat
gemis heb ik op de basisschool best gevoeld.
Ik kan me dus goed voorstellen dat anderen
hun grootouders nog lang bij zich willen
houden.” Jongeren houden online nog veel
contact, onder andere met videobellen. Omdat
veel ouderen daar moeilijker op terug kunnen
vallen, vindt Doran dat er extra aandacht moet
zijn voor deze groep. Bijvoorbeeld door de
opbrengst van zijn T-shirts-actie te doneren
aan een verzorgingstehuis.
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De week van
de burgemeester
Wat we zagen aankomen lijkt nu werkelijkheid te
worden, een tweede golf van besmettingen en
ziekenhuisopnames vanwege het Coronavirus.
Ook onze gemeente doet vooraan in de besmettingen mee. Hopelijk blijft het bij ziek zijn, en
gaan we geen levens verliezen door het virus.
Voor sommige mensen blijkt dat ziek zijn al een
zware opgave, mede omdat het herstel niet
eenvoudig is, en anderen merken er nauwelijks
iets van. Maar alleen als we samen opletten
kunnen we verdere uitbraak voorkomen.
Dus laten we voorzichtig zijn.
Onbegrijpelijk dat er mensen zijn die oproepen om juist helemaal niet
voorzichtig te zijn en vooral de regels te negeren met teksten als:
‘ik doe niet meer mee’. Ik vraag me dan af wat er gebeurt als deze
mensen ziek worden of verdrietig zijn vanwege het overlijden van een
dierbare. Iemand stuurde me een grappig filmpje met kort samengevat de tekst: ’herfst’, dat is ook maar een idee van het KNMI, ik doe niet
meer mee, samen krijgen wij het KNMI eronder. Knap hoe iemand met
zo’n filmpje aangeeft hoe absurd sommige mensen denken.
De gemeenten in onze regio werken op allerlei gebieden samen.
Daarvoor zijn organisaties ingericht om werk voor ons te verrichten
voor vergunningen, belastingen, afval en nog veel meer. Het is niet
altijd eenvoudig om vanuit die verschillende gemeenten de organisaties aan te sturen. Voor de organisaties is het ook niet eenvoudig al
die gemeenten tevreden te houden. Daarom is het goed regelmatig
overleg te hebben en duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht.
Zeker in tijden dat het financieel niet erg florissant gaat is dat hard
nodig. Tijdens zo’n gesprek realiseer ik me wel hoe zeer we afhankelijk
zijn van goede verhoudingen, vakmanschap en duidelijkheid.
Nog niet eerder heb ik meegemaakt in Heumen dat we onze raadsagenda niet op één avond konden afronden. We hebben een extra
vergadering ingelast. De raadsfracties hadden hun best gedaan om
eigen punten aan te dragen in moties en amendementen, en ook
hadden we het maximum aantal insprekers. Heel goed, want dat
maakt vergaderen wat levendiger nu het noodgedwongen toch al zo
stil is zonder publiek. We konden ook een nieuw raadslid benoemen.
Dus al met al gebeurde er veel en ik vond het goed om voor al die
dingen ook de tijd te nemen. Met als gevolg nog een avondje vergaderen.
Een nieuw raadslid betekent dat ook iemand in de raad afscheid nam.
Een memorabel moment want dan kijken we met elkaar even terug op
zo’n periode. Dan zie je goed wat een raadslid kan betekenen voor de
gemeenschap. Door initiatieven te nemen, zaken goed uit te zoeken
en ter sprake te brengen in commissie en raad. Een raadslid met
gezag gecombineerd met een goed hart voor de samenleving is een
zegen voor de mensen in de gemeente. Als meer mensen zouden
weten hoe ze iets kunnen betekenen voor hun mede-inwoners dan
zouden ze wellicht ook graag raadslid willen zijn. Jammer dat het nog
steeds niet storm loopt om raadslid te worden. Niets voor u?
Marriët Mittendorff

Collectes
4 t/m 10 oktober: Brandwonden Stichting

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).
Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op
onderstaande adressen. U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl/
bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Frankenstraat 16
• Malden: De Vang 44 en 46
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Heumenhofseweg 5A
• Malden: De Wieken 21
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Rijksweg 65A

