
In het Paasweekend (16, 17 en 18 april) zijn 
er verschillende leuke en verrassende acti-
viteiten voor jong en oud te beleven bij de 
Koortsboom en Walrickkapel in de Overas-
seltse en Hatertse Vennen. 

Op zaterdag 16 april worden bij het ochtend-
gloren door een gregoriaanse schola, ge-
kleed als de Benedictijner monniken die in 
de 12de eeuw op deze plaats een klooster-
boerderij bestierden, gezangen ten gehore 
gebracht: over de intredende lente, over de 
cyclische bewegingen van leven en dood en 
(vanwege paaszaterdag) over het nieuwe 
leven na de dood. Het zijn mystieke momen-
ten bij de ruïne van de Sint Walrick kapel. 

Sint Walrick en de Hoemannen-roversbende
Op zaterdagmiddag 16 april gaat voor de 
eerste keer een hele serie activiteiten van 
het Walrick Weekend van start. Natuurlief-
hebbers maken samen met de boswachter 
als gids een excursiewandeling of doen met 
het hele gezin een leuke puzzelspeurtocht. 
Bij de kapel treedt een middeleeuwse 
troubadour op en vertelt een verhalenver-
teller de boeiende sage van de Hoemannen 
van Walrick. Een aanrader is ook de nieuwe 
happen- en trappenroute door het land van 
de Hoemannen, een mooie kennismaking 
met de Heumense gastvrije pleisterplaat-
sen. Aan deze route kun je het hele Paas-
weekend deelnemen. 
Tip: kom met de fi ets! Het kan namelijk druk 
worden met Pasen.

De afgelopen vier weken deden twintig 
basisscholen uit de Dar-regio mee aan de 
E-waste Race. In totaal werden met behulp 
van buurtbewoners 43.000 oude elektroni-
sche apparaten ingezameld. Deze belanden 
nu niet in de verbrandingsoven, maar wor-
den hergebruikt en gerecycled. Adalbert 
Basisschool in Mook is met ruim 16.500 in-
gezamelde apparaten de winnaar van de 
E-waste Race. Basisschool Sint Joris in 
Heumen werd tweede!

Paaszaterdag 16 april
7.00
Optreden Gregoriaanse Schola Cantorum 
Karolus Magnus, gekleed als Benedictijner
monniken. Voor de laatste informatie en 
sfeerimpressie: www.karolus-magnus.nl

12.30 
Onthulling van het nieuwe informatie-
bord in het Vennengebied voor het Hoe-
mannenpad en het Heriberthapad door 
Staatsbosbeheer en de gemeente Heumen. 
Locatie: bij de centrale parkeerplaats 
aan de Hessenbergseweg.

13.00 
Start van de activiteiten bij Koortsboom 
en kapelruïne van Sint Walrick. Middel-
eeuwse troubadour, verhalenverteller, 
hapje en drankje, streekproducten & 
toeristische informatie.

13.30 
Puzzelspeurtocht voor het hele gezin; op 
elk moment starten; duur ca. 30 minuten.

13.30 
Vanaf 13.30 uur kunt u op meerdere tijd-
stippen met één van de boswachters van 
Staatbosbeheer op pad. De boswachter 
vertelt over de bijzondere natuur en cul-
tuurhistorie van het Vennengebied.

17.00 
Afsluiting Walrick Weekend.

Paasweekend 16, 17 & 18 april
Happen en trappen door het land van de 
Hoemannen: met dit arrangement verkent 
u fi etsend het Land van de Hoemannen. 
Hierbij bezoekt u verschillende verrassende 
locaties om culinair te genieten.

Gregoriaanse gezangen bij het ochtendgloren 
(foto: Schola Cantorum Karolus Magnus)
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Beleef het Heumense evenement: Walrick Weekend 

Basisschool Sint Joris in Heumen 2e in regionale E-waste Race 
tegen elektronisch afval

Andere 
ophaaldagen afval 
door Pasen

Meer informatie
Zie voor actuele informatie over het pro-
gramma: www.toerismeheumen.nl

Tot het laatste moment spannend
Donderdagochtend 7 april stonden er nog 
fi les voor de Adalbert basisschool in Mook 
en basisschool Sint Joris in Heumen. Buurt-
bewoners wilden nog snel hun oude elek-
tronische apparaten inleveren en zo de 
scholen aan de overwinning helpen. Hierdoor 
was het tot het laatste moment spannend 
welke school er met de winst vandoor ging.

Adalbert basisschool won de toff e school-
reis. Basisschool Sint Joris in Heumen won 

een rondleiding bij Dar en workshop van 
Road2Work@Dar als tweede prijs. En ook 
basisschool Op de Horst in Berg en Dal wint 
met de derde prijs een rondleiding bij Dar. 
Alle andere scholen die mee streden, krij-
gen nog een leuk aandenken van Dar of 
Road2Work@Dar.

De E-waste Race
Van maandag 14 maart tot en met donder-
dag 7 april organiseerde Dar samen met 
Road2Work@Dar en Wecycle de E-waste 
race. Tijdens dit educatieve project leerden 
kinderen op actieve manier over het recy-
clen van elektronische apparaten. En wat 
voor eff ect dit heeft  op mens en milieu. Ook 
kwamen onderwerpen als grondstoff en, het
belang van minder gebruiken en hergebrui-
ken aan bod. Na een gastles waren de scho-
lieren klaar om daadwerkelijk hún steentje 
bij te gaan dragen aan het circulair maken 
van onze regio: door de fysieke inzamelactie
van elektronisch afval met hun eigen buurt. 

Een betere wereld, begint op zolder
Er valt nog een wereld te winnen op het ge-
bied van e-waste. De helft  van het Nederlandse
e-waste wordt namelijk niet ingezameld. 
Oude laptops of kapotte keukenmachines 
belanden vaak op zolder of in een gangkast. 
Zonde! Want er zitten waardevolle en her-
bruikbare materialen in. Die verdienen een 
tweede leven. Van sommige apparaten kan 
maar liefst 95% van de onderdelen herge-
bruikt worden. Heeft  u nog e-waste thuis-
liggen? Breng dit dan gratis naar een van 
de milieustraten van Dar.

Op maandag 18 april (tweede paasdag), 
haalt Dar geen afval op. Ook de milieu-
straten zijn op deze dag gesloten. Door 
Pasen kan het zijn dat Dar uw afval op een
 andere dag ophaalt dan u gewend bent.

Weten wanneer Dar langskomt?
Kijk op uw digitale afvalwijzer via:
www.dar.nl/afvalwijzer of download de 
Dar app. Zo heeft  u altijd uw persoonlijke 
afvalwijzer bij de hand! 
U kunt in de app instellen dat u een sein-
tje krijgt, wanneer u welk afval aan de 
straat kunt zetten. Makkelijk toch? 



Burgemeester Minses brengt bezoek 
aan de drie molens in gemeente Heumen

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat dit jaar 50 jaar en daarom is 2022 uitgeroepen 
tot het Jaar van de Molenaar. In dat kader werd zaterdag 9 april een wereldrecordpoging 
georganiseerd om zoveel mogelijk molens tegelijk te laten draaien. Het doel was om het 
belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen.

Ook de molens in Heumen, Overasselt en Nederasselt deden hieraan mee. De Joannus- 
molen in Heumen was gelukkig net op tijd hersteld van de stormschade van februari en 
daarmee weer draaivaardig. De burgemeester bracht een bezoek aan alle drie de molens in 
de gemeente en bedankte de vrijwillige molenaars en de molenaars in opleiding voor hun 
inzet. Want zonder molenaars draaien molens niet.

Vrijwillige planners buurtvervoer gezocht

Steeds meer inwoners van onze gemeente 
maken gebruik van de dienst ‘Buurtver-
voer’. Dat is het lokale vrijwilligersvervoer 
waar met name ouderen en inwoners met 
een beperking gebruik van maken. Malder-
burch voert dit voor ons uit en er zijn op dit 
moment planners tekort. 

Als vrijwillige planner werkt u veelal zelf-
standig, maar de samenwerking met de 
overige planners is van groot belang.  
U heeft zowel contact met de inwoners  
van onze gemeente die een beroep doen op 
het Buurtvervoer, maar ook met het team 
van vrijwillige chauffeurs.

Frans Klaassen: “Ik heb heel veel plezier in 
het plannen want ik kan de mensen die ik 
spreek heel goed helpen en dat vind ik fijn. 
Het gaat vaak om oudere mensen of men-
sen met een handicap die zelf wat minder 
mobiel zijn, door het inplannen van een rit 
met het Buurtvervoer komen zij toch waar 
ze moeten zijn en dat geeft een goed ge-
voel. Ik ben zelf ook chauffeur op de buurt-
bus van Malden naar Middelaar. Dit is voor 
mij een mooie tegenhanger; de ene week 
rijd ik bus en de andere week plan ik ritjes 
voor het Buurtvervoer. Het plannen is mak-
kelijk te leren en kan gewoon vanuit huis, 
daardoor kan ik ook nog dingen thuis doen 
en tussendoor de telefoon opnemen.”

Leo Jansen: “Het doen van vrijwilligerswerk 
in mijn eigen gemeente vond ik logisch 
maar ik had niet zoveel tijd. Dit werk is ide-
aal; je kunt dit lekker thuis doen een paar 
uurtjes per week. Tussendoor doe ik er nog 
van alles bij. Je bent in contact met veel 
mensen dat maakt het leuk! Ze zijn allemaal 
heel dankbaar, mensen hoeven niet een-
zaam te zijn, ze kunnen namelijk de deur 
weer uit en daar werk jij aan mee, dat geeft 
een goed gevoel. Het is eenvoudig om te 
doen, je moet wel een beetje ervaring hebben 
met een computer en dan is alles te leren.”

 
Norma Jaspers: ”Heerlijk in mijn eigen tuin 
en aan mijn eigen tafel kan ik dit werk doen. 
Ik sta 4 uurtjes per week paraat, de ene 
keer is het super druk en de andere keer wat 

rustiger. Ik denk met de mensen mee en 
luister graag naar de verhalen die de men-
sen soms even kwijt willen. We zijn een 
menselijk taxivervoerbedrijf, we hebben 
net wat meer tijd voor de mensen. Ik ben 
zelf ook chauffeur op beide bussen en weet 
daarom goed wat er speelt en leeft. Ik doe 
dit werk met zeer veel plezier. Je hoeft er 
niet veel voor te kunnen, neem contact op 
met Elly (contactpersoon Malderburch) of 
met een planner en draai een keertje mee!”

Meer informatie?
Neem contact op met Elly Joosten via:  
(024) 357 05 70 of 06 30 56 40 22 of mail 
haar: elly.joosten@malderburch.nl. U kunt 
ook de website: www.buurtvervoerheumen.nl 
bezoeken.

Rookvrije generatie
In onze gemeente hebben we al heel veel 
plekken mogen betitelen als ‘rookvrij’ maar 
natuurlijk willen we daar nog meer plekken 
aan toevoegen. Samen met Iriszorg en GGD 
Gelderland Zuid kijken we hoe we onze kin-
deren nog beter kunnen beschermen tegen 
de schadelijke gevolgen van (mee) roken. 
We geven prioriteit aan kindlocaties: plek-
ken waar veel en vaak kinderen/jongeren 
komen. We hopen dat de kinderen die nu 
geboren worden, opgroeien in een rook-
vrije omgeving en zelf niet gaan roken. We 
willen daarom zo veel mogelijk terreinen 
waar kinderen komen, rookvrij maken.

Afgelopen week hebben we naar veel kind-
locaties een brief gestuurd om te bepalen 
welke locaties al rookvrij zijn en welke nog 
niet. We bieden uiteraard ook hulp aan om 
de plekken rookvrij te maken met bijvoor-
beeld gratis stoeptegels en raamstickers 
voor eerstelijnscentra, bibliotheken, ver-
enigingen, dorpshuizen, gemeenschapshui-
zen, kinderopvang, scholen en openbare 
speeltuinen. 

Voor Speeltuinverenigingen, buitensport-
verenigingen, scoutinggroepen of dag-attrac- 
ties (bv kinderboerderijen) kunnen we ook 
gratis rookvrij borden bestellen. 
Verder staan er op de website: 
www.rookvrijegeneratie.nl handige (promo-
tie-) materialen en stappenplannen die hel-
pen bij het creëren van een rookvrij terrein.

Meer informatie?
Mail dan naar Brechtje Bandell, zij is de ge-
zondheidsmakelaar van de GGD Gelderland 
Zuid: bbandell@ggdgelderlandzuid.nl 

Sportpark Juliana in Malden is al rookvrij

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 21 april 

Op donderdag 21 april vergadert de ge-
meenteraad om 20.00 uur in het gemeente- 
huis in Malden. Deze avond worden de 
commissieleden en commissievoorzitters, 
de plaatsvervangend voorzitter raad, de le-
den MGR en Groene Metropoolregio en de 
plaatsvervangende griffiers benoemd.

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

Volgen van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van 
het gemeentehuis. U bent van harte welkom  
als toehoorder. Aanmelden is niet nodig.

U kunt de vergadering ook live meeluisteren 
via de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugluisteren.

Inspreken 
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden 
bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op 
de dag van de vergadering tot 16.00.
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Collectes
17 t/m 23 april: Nationaal Fonds 
Kinderhulp

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 ont-
vangt dan een melding wanneer u welk af-
val 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).

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van 

deze week. Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Overasselt: Koningin Wilhelminastraat 30

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Maasstraat 10
• Overasselt: nabij Beatrixstraat 10 OVA00  
 Sectie C Perceel 2153

Omgevingsvergunning niet vergunning-
plichtig
• Nederasselt: Broekstraat 72A 

Dodenherdenking 2022

Na twee jaar mogen we elkaar weer ont-
moeten tijdens de dodenherdenking. Dit 
jaar vindt de jaarlijkse dodenherdenking 
plaats op woensdag 4 mei in de Heilige An-
tonius Abt kerk in Overasselt. Alle inwoners 
van onze gemeente zijn van harte welkom 
om aan te sluiten.

We herdenken hierbij alle slachtoffers van 
oorlog en geweld. Om 18.30 uur begint  
de viering. Aansluitend is er een stille  
tocht naar het oorlogsmonument aan de 
Schoonenburgseweg in Overasselt. Burge-
meester Joerie Minses is bij de herdenking 
aanwezig. De herdenking wordt dit jaar 

vanuit Overasselt georganiseerd. De kerk  
is gelegen aan de Hoogstraat 5. Bij het be-
vrijdingsmonument aan de Schoonenburg-
seweg houdt burgemeester Minses een 
toespraak en worden er gedichten voor- 
gedragen. Na afloop bent u uitgenodigd om 
na te praten in het verenigingsgebouw in 
Overasselt aan de Willem Alexanderstraat 1.

Houd rekening met extra reistijd 
Moet u woensdag 4 mei met de auto door 
Overasselt of Nederasselt? Vanwege de 
stille tocht wordt u tussen 19.00 en 21.00 
uur omgeleid. Door de omleiding bent u 
wellicht langer onderweg. 

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


