
Wij slaan de handen inéén met Sjors 
Sportief en Sjors Creatief. Die twee 
zijn de boegbeelden van het gelijk-
namige sport- en cultuurstimule-
ringsproject dat in april 2022 van 
start gaat. Het project maakt het 
voor kinderen mogelijk om kennis 
te maken met de sportverenigingen 
en cultuurinstellingen in onze 
gemeente. Met dit bericht doen 
wij een oproep aan alle sportver-
enigingen/ cultuuraanbieders om 
zich aan te melden.

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten af-
gelopen schooljaren weer heel veel 
basisschoolkinderen kennismaken met 
diverse sportieve en culturele activiteiten 
binnen bijna 100 gemeenten. 
Onze gemeente sluit nu dus ook aan. 
Bijvoorbeeld dansen, hockey, judo, turnen 
en kickboksen doe je bij Sjors Sportief. 
Bij Sjors Creatief gaat het om het leren 
kennen van creatieve talenten zoals 
tekenen, schilderen, koken en muziek 

maken. Het aanbod wordt in april gepre-
senteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen 
van groep 1 tot en met 8 van alle basis-
scholen in onze gemeente ontvangen. 

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleert 
kinderen om kennis te laten maken met 
nieuwe sporten en activiteiten. Hiervoor 
hebben wij aanbieders nodig. Uw activiteit 
wordt geplaatst in een boekje (gratis 
promotie voor uw club). Meld uw kennis-
makingsactiviteit vanaf vandaag aan op: 
www.heumenbeweegt.nl zodat we Sjors 
met elkaar tot een groot succes kunnen 
maken!

Meer informatie?
Wilt u graag een activiteit aanbieden voor 
deze doelgroep en bent u geen club of 
verenging? Dit kan natuurlijk ook, neem 
dan contact op een medewerker van de 
gemeente via e-mail: 
heumenbeweegt@heumen.nl

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)
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Felicitaties voor diamanten paar 
Van Langen-Duijghuisen uit Overasselt

Herhaald bericht
Voorkom storingen bij containers 
luierzakken 

Op 7 februari bracht burgemeester Minses een felicitatiebezoek aan het 
diamanten echtpaar Jan en Bennie Van Langen-Duijghuisen uit Overas-
selt. Zij waren op die dag precies 60 jaar getrouwd. 

De heer en mevrouw Van Langen trouwden voor de wet in het gemeentehuis van de 
toenmalige gemeente Overasselt. De burgemeester feliciteerde hen namens het gemeente-
bestuur van Heumen met deze bijzondere mijlpaal en bood hen een ingelijste kopie van de 
originele huwelijksakte uit 1962 en een bos bloemen aan. De heer en mevrouw Van 
Langen hadden jarenlang een smederij/winkel in Overasselt, die uitgroeide tot een echte 
dorpswinkel die nog steeds bestaat.

De heer Van Langen was actief voor de Overasseltse Boys en carnavalsvereniging Krek 
Zo Mot Ut. Ook mevrouw Van Langen was actief in het verenigingsleven en houdt van 
fotograferen, schilderen en haken. Daarnaast genieten ze van hun kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Namens het gemeentebestuur van Heumen nogmaals van harte 
gefeliciteerd!

Sinds 1 november 2021 kunt u in 
onze gemeente gratis luiers en 
incontinentiemateriaal scheiden. 
U gebruikt hiervoor speciale luier-
zakken. 

Het is belangrijk dat u deze zakken 
gebruikt vanwege herkenbaarheid en 
grootte. De volle zakken gaan in de 
luiercontainer. Deze containers staan op 
verschillende plekken in onze gemeente. 
Kijk op www.dar.nl/luiers voor de locaties. 
U bepaalt zelf wanneer u uw volle luierzak 
naar de luiercontainer brengt.

Container vol?
Het is de bedoeling dat u de luierzak één 
voor één in de trommel legt. Dit voorkomt 
storingen. Zet geen zakken naast de 
containers als de trommel vast zit, maar 
breng de zak naar een andere luiercontainer. 
Fijn als u contact met Dar wil opnemen als 
de trommel vast zit. Dan kan een 
monteur de container repareren. 
En Dar kan een volle container extra 
komen legen. U kunt dit melden via:
www.dar.nl/melding-maken
of telefonisch op (024) 371 60 00.

Container vol of op storing? Meld dit dan bij Dar en breng uw afvalzak naar een andere container.]

Wij verwelkomen Sjors Sportief en Sjors Creatief!
Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te melden

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes

Er zijn deze week geen collectes.

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze 

week. Kijk voor meer informatie op: 

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

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

• Overasselt: nabij Beatrixstraat 19 OVA00 

 Sectie C Perceel 2153

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).

Maak het verschil!
Hulp voor initiatieven uit de samenleving

Beleef het nieuwe Heumense evenement: Walrick Weekend 

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

Hoe leuk is het als er in uw buurt, 
wijk of dorp activiteiten zijn? 
Die worden meestal georganiseerd 
door actieve inwoners. Heeft u ook 
samen met anderen iets nieuws 
bedacht? Mooi om zo uw eigen 
omgeving een stukje leuker, gezel-
liger, mooier of beter te maken. 
Jong en oud leert elkaar kennen 
en helpt elkaar vooruit. Een kleine 
activiteit kan zo al het verschil 
maken voor veel mensen om u 
heen.

De dorpsverbinders van de gemeente 
denken graag met u mee en kunnen u in 
verbinding brengen met andere actieve 
mensen. Ook kunt u bij de gemeente 
informatie krijgen voor het vinden van een 
geschikt fonds of het aanvragen subsidie 
voor het initiatief. 

Vonkje of initiatief
Als u een goed idee heeft, dan helpen wij u 
graag om dit ook uit te voeren. Geef bij de 
aanvraag aan of het om een zogenaamd 
‘vonkje’ of ‘initiatief’ gaat: 
• Een vonkje is een idee dat u eenvoudig  
 zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de  
 gemeente. U krijgt er eenmalig maxi- 
 maal € 500 voor. 
• Een initiatief is een idee waar u meer dan  
 € 500 voor nodig heeft en waar u 
 mogelijk hulp van de gemeente bij nodig  
 heeft. Wij vragen u hier bij ook om andere 
  fondsen te benaderen, wij kunnen u  
 daarbij helpen.

Voorbeelden van ideeën
In onze gemeente zijn al mooie ideeën 
uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de 
Belevenistuin in Overasselt, de Kabouter-
route in Malden, Samen-aan-Tafel in 
Heumen en de Uiterwaardenrun in 

Nederasselt. Ook komen er leuke inwoner-
sinitiatieven aan. Daar zijn we met z’n allen 
trots op! Wilt u meer inspiratie opdoen? 
Kijk dan op: 
https://heumen.participatiekaart.nl

Spelregels
Er gelden enkele spelregels. Zo moet uw 
idee bijvoorbeeld bijdragen aan prettig 
samenleven en is het van belang dat 
buurtbewoners uw idee (onder) steunen. 
Verder moet het idee binnen één jaar tot 
een concreet resultaat leiden en zorgt u 
samen voor eventueel onderhoud. 
U vindt alle spelregels op: 
www.heumen.nl/goedidee

Aanvragen
U kunt uw Vonkje of Initiatief indienen 
via het aanvraagformulier op:
www.heumen.nl/goedidee 

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  
 informatiebord in het Vennengebied  
 voor het Hoemannenpad en het Heri- 
 berthapad door Staatsbosbeheer en 
 de gemeente Heumen. Locatie: bij de  
 centrale parkeerplaats aan de Hessen- 
 bergseweg.
• 13.00: Start van de activiteiten bij  
 Koortsboom en kapelruïne van Sint  
 Walrick. Middeleeuwse troubadour,  
 verhalenverteller, hapje en drankje,  
 streekproducten & toeristische infor-
 matie.
 • 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 tijdstippen met één van de  
 boswachters van Staatbosbeheer op  
 pad. De boswachter vertelt over de  
 bijzondere natuur en cultuurhistorie  
 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 fietsend het Land van de 
Hoemannen. Hierbij bezoekt u ver-
schillende verrassende locaties om 
culinair te genieten.

Meer informatie
Zie voor actuele informatie over het 
programma: www.toerismeheumen.nl

Gregoriaanse gezangen bij het ochtendgloren (foto: Schola Cantorum Karolus Magnus)

Op zaterdag 16 april worden bij het 
ochtendgloren door een gregoriaanse 
schola, gekleed als de Benedictijner 
monniken die in de 12de eeuw op deze 
plaats een kloosterboerderij bestierden, 
gezangen ten gehore gebracht: over de 
intredende lente, over de cyclische 
bewegingen van leven en dood en (van-
wege paaszaterdag) over het nieuwe leven 
na de dood. Het zijn mystieke momenten 
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 puzzelspeur-
tocht. Bij de kapel treedt een middeleeuwse 
troubadour op en vertelt een verhalenver-
teller de boeiende sage van de Hoem-
annen van Walrick. Een aanrader is ook 
de nieuwe happen- en trappenroute door 
het land van de Hoemannen, een mooie 
kennismaking met de Heumense gastvrije 
pleisterplaatsen. Aan deze route kun je het 
hele Paasweekend deelnemen. 

Tip: kom met de fiets! Het kan namelijk 
druk worden met Pasen.

Goed om van tevoren de benodigde 
informatie te verzamelen. Wij behandelen 
aanvragen op volgorde van binnenkomst 
en kennen subsidie toe zolang het budget 
voor het lopende jaar dit toelaat. Op de 
website vindt u tips en adviezen, ook over 
de dorpsverbinders. Hun mailadres is: 
dorpsverbinders@heumen.nl

Meer informatie
Heeft u vragen over het initiatievenbeleid 
en het doen van een aanvraag, dan kunt u 
contact opnemen met Fanny van Creij. 
Zij is de initiatievencoördinator en is be-
reikbaar via het telefoonnummer van de 
receptie: (024) 358 83 00. Of mail naar 
fvcreij@heumen.nl
De contactgegevens van de dorpsver-
binders staan op:
www.heumen.nl/dorpsverbinders 
of bel via de receptie.


