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30 augustus: de scholen beginnen weer, wees alert in het verkeer!
Volgende week gaan de scholen weer 
van start. Na de vakantie moet ieder-
een weer wennen aan het drukke 
verkeer. Kinderen gaan voor het eerst 
in lange tijd weer lopend of op de fiets 
naar (een nieuwe) school. Let daarom 
goed op in het verkeer en houd 
rekening met elkaar. 

Om weggebruikers aan te moedigen rekening 
te houden met kinderen die weer naar school 
gaan, plaatst de gemeente op diverse locaties 
in de gemeente borden met de tekst ‘Wij gaan 
weer naar school’. 

Wees alert in het verkeer!
Wij delen een aantal tips. Zo zorgen we ervoor 
dat onze jeugd veilig naar school kan. 
1. Pas uw snelheid aan
 Een gepaste snelheid en veilige afstand is
  raadzaam. Rij langzaam in de omgeving van  
 een school en nader kruispunten langzaam. 
 Wees hierbij ook voorbereid op onverwachte  
 acties van kinderen.
2. Rij mobielvrij
 Neem bewust deel aan het verkeer en  
 voorkom afleiding.
3. Vermijd schoolzones
 Rond de opening en sluiting van de scholen  
 is het vaak extra druk in de schoolomgeving. 
 Is een andere route mogelijk? Vermijd dan
  wegen langs scholen. Rustiger voor u en 
 voor de scholieren.

4. Werk vanuit huis
 Is thuiswerken voor u een mogelijkheid?   
 Zo helpt u zeker in deze periode mee aan   
 veiliger verkeer!
5. Vertrek op tijd
 Als u iets eerder van huis vertrekt, heeft u   
 meer tijd om ontspannen. En om veilig van 
 A naar B te komen. Ook bent u dan geduldiger 
 naar uw medeweggebruikers toe.

Wat kunt u doen als ouder?
Kinderen worden minder kwetsbaar, als ze 
weten hoe zij zich in het verkeer moeten 
gedragen. Laat uw kind daarom zo veel 
mogelijk ervaring opdoen en pak voor korte 
afstanden altijd de fiets. Tips om veilig naar 
school te fietsen:
- Kies een veilige route. Zorg ervoor dat dit de 

 vaste route wordt.
- Oefen de route vooraf met uw kind.
- Zorg ervoor dat bagage veilig meegenomen 
 kan worden: in een rugzak of in een fietstas   
 achterop.
- Zorg altijd voor een veilige fiets: controleer 
 de remmen en de verlichting.

Pak de fiets
Is het niet echt nodig om met de auto op 
pad te gaan? Pak dan de fiets! Dit zorgt voor 
minder gemotoriseerd verkeer en is nog 
gezond ook.

Waar vindt u meer informatie?
Kijk voor meer tips over verkeersveiligheid op: 
www.vvn.nl/oszwb 

Mantelzorgwaardering 2021
Wij ondersteunen en waarderen 
onze mantelzorgers. Bent u inwoner 
van onze gemeente en heeft u een 
mantelzorger die u wil bedanken? 
Dan kunt u bij ons een verzoek voor 
de mantelzorgwaardering indienen. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in 
onze samenleving. Om dit te onderstrepen 
willen wij in de maand november de vele 
mantelzorgers in het zonnetje zetten. 
Wilt u aan uw mantelzorger laten weten hoe 
belangrijk hij/zij voor u is met meer dan de 
gebruikelijke zorg? Dan kunt u een verzoek 
voor een mantelzorgwaardering indienen. 

U kunt dat doen voor maximaal 2 mantel-
zorgers. U dient een verzoek in tot 
1 oktober 2021. Het formulier voor het 
Verzoek Mantelzorgwaardering 2021 vindt u 
op onze website: 
www.heumen.nl/mantelzorgwaardering  
Deze waardering is bedoeld om uw mantel-
zorger in het zonnetje te zetten en wordt 
één keer per jaar uitgegeven.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen
Wij werken samen met Mantelzorg Heumen, 
gevestigd in Malderburch. Zij ondersteunen 
mantelzorgers in onze gemeente en kunnen u 
helpen met uw vragen en met het invullen van 

het verzoekformulier. Mantelzorg Heumen is 
bereikbaar via telefoonnummer: 
(024) 357 05 70 of stuur een e-mail: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl 



Leve(n) lang bewegen tijdens Nationale Sportweek! 

‘Familie 6-kamp’

Ondernemers in Winkelcentrum Malden 
aan de slag met toegankelijkheid!

Zoveel mogelijk inwoners laten ge-
nieten van sporten en bewegen: dat 
is waar de NOC*NSF Nationale Sport-
week van 18 tot en met 26 september 
2021 om draait. Wij grijpen deze 
sportweek daarom aan om het nieuwe 
sportseizoen te openen. Dit doen we 
met diverse sportieve activiteiten en 
samen met de lokale sportaanbieders. 

Vorige week las u hier dat we de Nationale 
Sportweek beginnen met een ‘walk of fame’ op 
18 september. Daarna vindt de zogenaamde 
‘Familie 6-kamp’ in Malden plaats! 
Dit is geen gewone 6-kamp. Bij dit sporteve-
nement staan namelijk de lokale sporten 
centraal. We gaan voetballen, korfb allen, 
tennissen, turnen, basketballen en bootcam-
pen. Kortom: er is voor iedereen wel wat te 
doen. Deze 6-kamp vindt niet alleen plaats 
in Malden want op zondag 26 september 
organiseren we dit ook in Overasselt. Bent u 
benieuwd? Grijp uw kans en ga de strijd aan 
met uw familie tegen andere teams en 
bemachtig de meeste punten.... Maak kans op 
een geweldige prijs, namelijk een eigen 
SPRINGKUSSEN voor in uw straat. Doe mee en 
schrijf u in.

Schrijf in!
De Familie 6-kamp in Malden is op zaterdag 

Het programma MKB Toegankelijk 
vraagt van 6 tot en met 10 septem-
ber in Winkelcentrum Malden aan-
dacht voor toegankelijkheid. 
De deelnemende winkels en horeca-
gelegenheden worden in deze 
periode getoetst én geadviseerd op 
het behalen van een erkend basis-
niveau van toegankelijkheid. 
In de MKBuzz campagnebus kunnen 
ondernemers en het winkelend 
publiek langskomen voor meer 
informatie. 

Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland 
hebben een beperking. Mensen die slecht-
ziend, doof of rolstoel gebonden zijn, willen 
net als alle andere mensen zo zelfstandig 

mogelijk kunnen winkelen of boodschappen 
doen. Ondernemers staan hier niet altijd bij 
stil. De ruimte in een pand is vaak beperkt, 
tegelijkertijd willen ondernemers logischer-
wijs wel alle producten aanprijzen. 
Het resultaat: een winkel wordt een hindernis-
baan met name voor mensen met een 
beperking of als je rolstoel geboden bent. 

MKB Toegankelijk activeert en stimuleert 
ondernemers om zelf aan de slag te gaan met 
de toegankelijkheid van hun eigen winkel of 
horeca-onderneming. Denk bijvoorbeeld aan: 
een drempelhulp voor de deur, bestickering 
van ramen en deuren of het verbreden van 
de gangpaden. Want iedereen moet kunnen 
meedoen, winkelen en ongehinderd genieten 
van een dagje uit!

18 september van 15.00 tot 17.15 uur. 
In Overasselt op zondag 26 september van 
15.00 tot 17.15 uur. Schrijf uw team in tot en 
met 12 september via: 
www.heumenbeweegt.nl/nationale-sportweek

Meer informatie 
www.heumenbeweegt.nl/nationale-sportweek 
Algemene informatie over de NOC*NSF 
Nationale Sportweek? Kijk dan op: 
www.nocnsf.nl/nationale-sportweek

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. 

U ontvangt onze nieuwsbrief iedere
 woensdag in uw mailbox. 

Deze e-mailservice is gratis. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: 

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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60 Jaar getrouwd

Dit zijn Joke en Roel Duinkerken-Frederiks. Zij waren op 17 augustus 60 jaar 
getrouwd! Onze burgemeester bracht ze een bezoek met bloemen en de 
trouwakte uit 1961.

Roel en Joke hebben elkaar leren kennen op een bruiloft . Het was gebruikelijk dat je elkaar hielp 
bij bruiloft en. Joke werd ingeschakeld om drankjes rond te brengen bij de bruiloft  van haar 
nichtje, die toevallig trouwde met een collega van Roel…en zo is het gekomen. Sinds 1979 wonen 
ze in onze gemeente, op het sluisterrein. In Heumen doen ze volop mee met het verenigings-
leven. Joke was vrijwilliger bij de voetbal, liep collectes, zat er op de gym en speelt nog steeds 
bij Vlijt en Volharding. Sporten doet ze nu bij SportPiazza. Ook Roel heeft  er gesport en heeft  een 
aantal jaren aan de jurering van de carnavalsoptocht meegedaan. Bovendien was hij ambtenaar 
en boer bij de boerenbruiloft . Waar je woont, moet je leven! Na Roels pensionering heeft  hij zich 
ingezet voor Tafeltje dekje en de buurtbus. Joke werkte inmiddels bij Malderburch, van vrijwilliger 
werd zij daar activiteitenbegeleider. Zij heeft  dit werk tot haar 65e met veel plezier gedaan.

Doe mee met de 
meezingmiddagen 
‘Liedjes van toen’
De overheid heeft  geld beschikbaar 
gesteld voor de bestrijding van 
eenzaamheid onder ouderen, 
ontstaan in coronatijd. De Katholie-
ke Bond voor Ouderen (KBO) in onze 
gemeente heeft  een deel van dit 
budget gekregen om een activiteit 
te organiseren. Hierover gaat dit 
bericht. 

Er is gekozen voor een tijdelijke uitbreiding 
van de meezingmiddagen: ‘Liedjes van 
toen’. Tot het eind van dit jaar organiseert 
de KBO dit één keer per maand. 
Deze middagen zijn niet alleen voor leden 
maar iedereen is welkom! 

Meezingmiddagen
Op woensdag 8 september, woensdag 
13 oktober, woensdag 10 november en 
woensdag 8 december bent u van harte 
welkom! Het is van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
Locatie: foyer Multifunctioneel Centrum 
Maldensteijn, Kerkplein 8 in Malden. 
Toegang is gratis. 

Priklocatie Malden sloot haar deuren

De priklocatie aan de Hatertseweg 
in Malden sloot vorige week zondag 
haar deuren. Vanaf afgelopen 
maandag (23 augustus) is de afb ouw 
gestart. Naar verwachting is het 
terrein na 3 á 4 weken weer leeg. 

Wie nog geen afspraak heeft  gemaakt, kan 
nog terecht op de andere locaties van de 
GGD: Culemborg, Tiel en Wijchen blijven 
voorlopig nog open. 
Kijk op: www.ggdgelderlandzuid.nl 

Feiten over de priklocatie Malden
- GGD Gelderland-Zuid startte op donderdag 
 11 maart met het vaccineren;
- Er zijn tot en met de meting op 17 augustus 
 123.995 prikken gezet;
- De drukste week van vaccineren was in de  
 week van 7 juni. Er zijn in die week zo’n 
 15.000 prikken gezet;
- In de drukste week waren er 11 priklijnen  
 open en werkten er ongeveer 470 mensen. 
 Het prikken ging 7 dagen in de week door 
 dus ook op zaterdag en zondag. De GGD  
 heeft  altijd de openingstijden en het aantal 
 priklijnen aangepast aan het aantal  
 ingeplande afspraken. 

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Collectes
Deze week is er geen collecte.

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van deze 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Grootveldschelaan 29
• Overasselt: Schoonenburgseweg 28

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
• Nederasselt: nabij Broekstraat 20

Uitschrijving Landelijk Register Kinderopvang 
• Malden: BSO Drakesteyn Veldsingel en BSO  
 Drakesteyn De Schoren 

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).

Op kantoor is het druk-
ker dan in de anderhalf 
jaar hiervoor en ik 
geniet ervan. Anders 
dan voor de vakantie 
komen mensen één of 
twee dagen naar de 
werkplek in het ge-
meentehuis. Het doet 
goed om hen te zien. 

Voor de nieuwe mensen die bij ons zijn 
komen werken is het ook wel fijn dat er 
regelmatig een collega komt kennismaken. 
Aan een baan beginnen is fijn, maar als er 
nauwelijks mensen zijn waarmee je spontaan 
in contact komt is het stuk minder prettig. 
Nu maar hopen dat we straks een mooie 
balans vinden tussen werken thuis, in het 
gemeentehuis en dichtbij de mensen voor 
wie we ons werk doen. Want dat laatste kan 
soms ook wat vaker dan we nu doen.

Buiten miezert het en het groen tiert welig. 
Ik vind het niet erg, maar als ik in een tentje 
ergens op een mooi kampeerterrein zou 
zitten dan dacht ik er vast wel anders over 

De week van de burgemeester
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en dan had ik liever een vrolijk zonnetje. 
Vanuit het raam van mijn werkkamer vind ik 
het juist wel mooi, hoe groen alles is. 
Wel krijgen we bij de gemeente veel vragen 
of er nog gesnoeid gaat worden. Want niet 
alle groen staat natuurlijk op de goede plaats, 
en dan geeft het soms een verwaarloosde 
indruk. Er is ook bijna niet tegen op te treden, 
want het schiet de grond met dit weer. 

Als ik dan zie en hoor hoe door droogte en 
hitte op verschillende plekken bosbranden 
ontstaan en hoe elders weer overstromingen 
zijn, en die ellende vergelijk met hoe goed we 
het hier hebben dan geeft dat een dubbel 
gevoel. Het voelt soms oneerlijk. Ons groen 
zorgt voor eten voor mens en dier, voor 
koelte, voor adem. Maar de natuur kan zich 
ook zomaar tegen ons keren. In ons land valt 
dat nog mee, maar toch hebben Limburgers 
daar onlangs op een nare manier mee te 
maken gehad. We moeten de natuur maar 
te vriend houden.

Marriët Mittendorff 


