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4 en 5 mei: een programma in aangepaste vorm
Dit jaar maken we 4 en 5 mei helaas 
weer thuis mee. Maar iedereen kan 
meedoen; hang de vlag uit, neem stilte 
in acht, kijk tv of op onze website en 
social media naar een fi lmpje met een 
herdenkingsceremonie.

Dinsdag 4 mei
Burgemeester Marriët Mittendorff  legt 
bloemen bij het monument in Overasselt 
waar jaarlijks de 4 mei herdenking plaatsvindt. 
Tevens houdt ze een toespraak. Er worden 
opnames gemaakt die na de landelijke 
herdenking van 20.00 uur via onze website 
(www.heumen.nl/4en5mei) en onze social 
media-kanalen te zien zijn. Verder vragen wij u 
de vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis 
aan de oorlogsslachtoff ers. Dit mag de hele 
dag tussen zonsopgang en zonsondergang.

7 gedichten naar aanleiding van 4 en 5 mei
Volledige vrijheid om te doen en laten wat 
je wil is niet meer vanzelfsprekend, we 
merken het allemaal. Toch wilde de 
dorpsdichter van onze gemeente deze 
dagen de aandacht geven die ze verdienen. 
Daarom heeft  Thijs Kersten een zevental 
gedichten geschreven in de sfeer van 
bevrijding en deze zijn met hulp van de 
gemeente op een ansichtkaart gedrukt. 
Er is gekozen voor zes gedichten waar 
een zevende gedicht uit voorkomt. 
Deze gedichten worden u gratis aangebo-
den! Ze zijn vanaf zaterdag 1 mei (zolang 
de voorraad strekt) te verkrijgen bij de 
Read Shop in het winkelcentrum van 
Malden en bij Drogisterij en cadeaushop 
Lucy van Langen in Overasselt. 

Namens de projectgroep en de dorpsdichter 
Peter van der Molen 
woordvoerder projectgroep

Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
mee kan doen in de maatschappij. 
Om mee te kunnen doen is vervoer 
een belangrijk middel. Buurtvervoer 
Heumen kan voor u hierin een uit-
komst bieden.

Vanaf 1 mei kunt u ook ’s middags bellen om 
een rit te reserveren voor het buurtvervoer. 
Wilt u gebruik maken van het Buurtvervoer 
dan heeft  u wel een vervoerspas nodig. 
Deze kunt u aanvragen via:
www.buurtvervoerheumen.nl door registratie 

Woensdag 5 mei
In 2019 en 2020 herdachten we het eind van 
de Tweede Wereldoorlog en vierden we dat we 
sindsdien weer in vrijheid leven. We zagen een 
mooi fi lmpje over hoe we omgaan met vrijheid, 
hoe verantwoordelijk we ons voelen daarvoor 
en wat het vraagt aan inzet van onszelf en 
anderen. Dit fi lmpje kunt u nog een keer 
bekijken op: www.heumen/4en5mei
Het jaarthema van 2021 is: ‘na 75 jaar vrijheid’. 
Dit is een jaar waarin we de balans opmaken: 
waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?   

Op deze dag vragen wij u de vlag uit te steken 
om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon 
aan hen die ons hebben bevrijd. Onze burge-
meester hijst de vlag en daarvan kunt u de 
opnames bekijken via onze website en onze 
social media kanalen.

Vervoerspas aanvragen Buurtvervoer 
van uw e-mailadres of u belt de planner van 
Buurtvervoer op: 06 - 38 27 82 31. 
Heeft  u nog andere vragen? Stel deze dan 
gerust aan een medewerker van de gemeente 
via: vraagwijzer@heumen.nl of neem tele-
fonisch contact met ons op via: (024) 358 83 00.



Lintjesregen 2021 gemeente Heumen

Op 26 april 2021 heeft burgemeester 
Mittendorff tijdens de Lintjesregen 
drie inwoners van de Gemeente 
Heumen namens de Koning benoemd 
tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. 
In verband met de maatregelen rond-
om het coronavirus vond het bezoek 
en het opspelden van de onderschei-
ding door de burgemeester op 
creatieve wijze plaats. 

Mevrouw M.H.J. (Riet) van Melis-Van der 
Weijden (80) uit Malden (Lid in de Orde van 
Oranje Nassau)
Sinds 1990 zet Riet van Melis zich in als 
vrijwilliger voor verschillende organisaties en 
verenigingen om anderen te helpen. Zij was 
altijd werkzaam in de ouderenzorg en mede 
daardoor voelt zij zich zeer betrokken bij 
mensen die om welke redenen dan ook hulp 
nodig hebben. Vanaf 1990 is Riet van Melis 
actief bij de KBO (Katholieke Belangen 
Organisatie voor Senioren) avondvierdaagse. 
Tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse is Riet 
van Melis een bekend gezicht. En ondanks 
haar leeftijd van bijna 80 jaar, duwt zij elk jaar 
deelnemers die in een rolstoel zitten. Dit is 
voor het KBO van groot belang omdat het 
aantal mensen dat een rolstoel wil of kan 
duwen erg schaars is. Daarnaast heeft zij 
jarenlang de bingo voor de KBO georganiseerd.

Naast de activiteiten bij de KBO is Riet van 
Melis sinds 1994 actief als vrijwilliger bij 
Zwemclub De Roerduikers te Malden. 
Deze zwemclub kan bestaan dankzij de vrij-
willigers. Vrijwilligers die les geven aan 
kinderen en volwassenen en mensen met een 
beperking die niet mee kunnen komen tijdens 
de reguliere zwemles. Riet is al 25 jaar op de 
achtergrond belangeloos vrijwilliger bij deze 
zwemclub. Zij wordt gezien als een onmisbare 
belangrijke schakel en bouwsteen binnen de 

zwemclub. Riet is iedere zondagochtend 
aanwezig om mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking te begeleiden. 
Zij helpt met het aan- en uitkleden, helpt 
mensen onder de douche, begeleidt hen tot 
in het zwembad en helpt hen bewegen in het 
zwembad. Daarnaast zorgt zij ervoor dat er 
elke week een kleedkamer voor de Roerduikers 
is gereserveerd.

In januari 2020 is Riet van Melis uitgeroepen 
tot vrijwilligster van het jaar 2019 van de 
gemeente Heumen en heeft zij haar prijs 
beschikbaar gesteld aan alle vrijwilligers en 
deelnemers van De Roerduikers te Malden. 
Riet heeft zich in de periode 1996-2009 als 
vrijwilliger ingezet voor de plaatselijke 
Zonnebloemafdeling en sinds 2006 ook bij 
Zorgcentrum Malderburch. Tot aan haar 
pensioen in 2006 heeft Riet als verzorgende 
gewerkt bij Zorgcentrum Malderburch. 
Haar betrokkenheid bij het zorgcentrum en 
de ouderen kon zij eigenlijk niet loslaten. 
Vanaf die tijd heeft zij als vrijwilliger verschil-
lende uitjes en activiteiten georganiseerd. 
Denk aan zwemmen, bingo, ritten met de 
oldtimer en wandelen met de bewoners. 
In 2015 is Riet gevraagd om te assisteren op de 
dagverzorging van Zorgcentrum Malderburch. 
Riet treedt nooit op de voorgrond en niemand 
heeft ooit tevergeefs een beroep op haar 
gedaan.

Mevrouw A.H.E. (Tonny) Janssen-Brands (79) 
uit Overasselt (Lid in De Orde van Oranje 
Nassau)
Tonny Janssen is een vrijwilliger in hart en 
nieren. Alom wordt zij geprezen om haar 
bescheidenheid, eenvoud en integriteit en 
dat zij altijd bereid is om de helpende hand te 
bieden aan wie die hulp nodig heeft. Tonny is 
een voorbeeld voor velen. In de Overasseltse 
gemeenschap wordt zij gezien als de drijvende 

kracht achter tal van activiteiten. Mensen als 
zij zijn onontbeerlijk in een hechte gemeen-
schap als Overasselt.

Tonny draagt de Rooms-Katholieke kerk een 
warm hart toe. Sinds 1982 is zij actief betrok-
ken bij gezinsvieringen, werkt zij mee aan de 
kindervieringen en begeleidt zij kinderen in de 
kerk. Behalve het collecteren voor de vasten-
actie begeleidt zij ook elke twee weken 
cliënten van de dagopvang van Dichterbij 
naar de kerk als er een speciale viering wordt 
gehouden.

Sinds 1991 is zij voor het Rode Kruis (afdeling 
Zonnebloem) vrijwilliger en bezoekt zij 
regelmatig zieken. Tonny is medeorganisator 
van vakanties voor ouderen, zieken en mensen 
met een beperking. Tijdens die vakantieweek 
is zij ook de kok en helpt zij mee met het eten 
geven. Zij is medeoprichter van ‘Samen aan 
Tafel’ dat plaatsvindt in het gemeenschapshuis 
Het Verenigingsgebouw. 

Door wekelijks voor ouderen te koken (met 
voornamelijk lokale ingrediënten) en ze de 
gelegenheid te bieden om in gezelschap van 
anderen te eten, wordt gewerkt aan zowel de 
lichamelijke als de geestelijke gezondheid. De 
maaltijden worden namelijk als heel gezellig 
beleefd door mensen die soms eenzaam zijn.

Vanaf 1990 is Tonny actief in het agrarisch 
museum De Lage Hof, onder andere met het 
bakken van koekjes voor het bezoek en het 
maken van verse soep en het bakken van 
oliebollen en pannenkoeken bij evenementen.
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Bestrijding 
eikenprocessierups

In de komende periode kan er (weer) 
overlast ontstaan veroorzaakt door 
de eikenprocessierups. Om de 
overlast in het komende seizoen zo 
veel mogelijk te beperken, zijn wij al 
begonnen met de bestrijding. In dit 
artikel kunt u lezen welke gevaren 
de eikenprocessierups voor u en uw 
(huis-)dieren op kan leveren en 
welke acties er ondernomen worden.

De eikenprocessierups is de grijze, harige 
rups, die alleen in eiken leeft . Ze kunnen 
een bedreiging voor de volksgezondheid 
vormen. Als mensen of dieren in aanraking 
komen met de brandharen, kunnen vele 
allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, 
ogen en luchtwegen. 

Bestrijden van de rups
Wij proberen de overlast van de rups tot 
een minimum te beperken. Er is al gestart 
met het bespuiten van bomen in gebieden 
waarin de meeste overlast wordt verwacht. 
Er wordt met een biologisch middel ge-
spoten, waardoor alleen de rupsen worden 
gedood. Daarbij hebben we vooraf gekeken 
of er beschermde vlindersoorten aanwezig 
zijn. De spuitwerkzaamheden worden 24 
uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht 
enige geluidsoverlast kunt ondervinden. 
Dit is echter van korte duur en wij vragen 
hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Kijk op: www.heumen.nl/eikenprocessrups 
voor informatie 

Samen met haar man is zij actief bij evene-
menten als de jaarlijkse Oogstdag en de 
Kerstmarkt en helpt ze mee met de wekelijkse 
schoonmaak. Sinds 2010 is Tonny Janssen 
bestuurslid en drijvende kracht van de 
Overasseltse Vrouwen Organisatie. 
Zij is medeorganisator van thema-avonden, 
moederdagvieringen, Sinterklaasavonden, 
Kerstvieringen, uitstapjes en excursies en 
verricht tal van andere hand- en spandiensten.

Het Reumafonds en het Beatrixfonds kunnen 
al 50 jaar op haar hulp rekenen bij de jaarlijkse 
collectes. Zij is verantwoordelijk voor Sam’s 
kledinginzameling (stichting Mensen in Nood/
Cordaid) op haar huisadres. Al tientallen jaren 
staat Tonny op vrijdag tijdens de Nijmeegse 
Vierdaagse klaar met een ‘standaard’ rust-
plaats in Overasselt voor een wandelsportver-
eniging uit ’s-Hertogenbosch. Haar huis is 
voor en tijdens Carnaval de huiskamer voor 
de Raad van Elf en de Senaat. Iedereen kan 
mee-eten met als afsluiter het haringhappen 
op woensdag.

Mevrouw R.R.M. (Rose) van Lin-Willems (74) 
uit Overasselt (Lid in De Orde van Oranje 
Nassau)
Rose van Lin is sinds 1993 actief als vrijwilliger. 
Mensen als zij, die met veel interesse in de 
gemeenschap hun sociale gevoel gebruiken én 
hun netwerk inzetten, verrijken het leven van 
anderen. Ze maken het anderen mogelijk te 
genieten van culturele en sociale ontmoetin-
gen. Vrijwilligers als zij zijn onmisbaar in onze 
samenleving. Rose van Lin had samen met 
haar man een kapperszaak midden in het dorp. 
Hier ontstond een mooi netwerk waardoor zij 
heel goed mensen kon aanmoedigen om zich 
voor de gemeenschap in te zetten. Dat deed ze 
zelf ook door naar de Winkelsteegh, een instel-
ling voor mensen met ernstige beperkingen, 
te gaan en de haren van de mensen daar te 
knippen. Daarnaast opende zij een kappers-
zaak in het Radboud Ziekenhuis onder andere 
voor mensen die door chemokuren hun haren 

verloren. Met name door de ervaringen in deze 
actieve jaren ging zij, toen haar dochter de 
zaak overnam, door met intensief vrijwilligers-
werk.

In 1993 werd zij ambassadeur van Overasselt 
door voor de Stichting Overasselt Promotions 
een welkomstgeschenk aan nieuwe inwoners 
samen te stellen en dit vervolgens persoonlijk 
aan te bieden. Sinds 1994 is Rose van Lin 
initiatiefnemer van een evenement rond de 
vierdaagse doortocht. Zij bedacht een KBO 
(Katholieke Bond voor Ouderen)-tent die voor 
haar vertrouwde kapperszaak staat. Het 
geïnteresseerde deel van de KBO-leden 
kunnen daardoor vanaf een ‘VIP-plaats’ de 
duizenden wandelaars aanmoedigen.

Vanaf 2005 ondersteunt Rose Muziekvereni-
ging Kunst Na Arbeid door elke dinsdagavond 
zeven mensen uit de beschermde woonvorm 
‘Dichterbij’ op te halen. Deze mensen hebben 
een lichamelijke en/of geestelijke handicap. 
Samen met hen luistert zij naar de repetities. 
Daarnaast verricht zij nog ander vrijwilligers-
werk voor de muziekvereniging. De muziek-
vereniging waardeert in het bijzonder haar 
ondersteuning van de kwetsbare en meest 
trouwe fans. Het is een win-winsituatie. 
Zij bezorgt deze fans een vaste avond in de 
week veel (luister)plezier én de muzikanten 
hoeven niet voor een lege zaal te spelen.

In het jaar 2005 is Rose ook als vrijwilliger 
activiteitenbegeleiding aan de slag gegaan bij 
‘Dichterbij’. Zij zet zich in voor deze cliënten 
die allen een lichamelijke en/of geestelijke 
beperking hebben. Deze bijzondere groep 
mensen ligt haar na aan het hart. Zij brengt 
met hen een bezoek aan de kerkdiensten, de 
kermis, de 4-daagse doortocht en het carna-
val. Ze maken samen een wekelijkse wande-
ling, vieren verjaardagen of hebben samen 
etentjes. Iedereen kan een beroep op haar 
doen. Kortom, zij is een vrijwilliger in hart en 
nieren.



De Kracht van Lokaal

Kopen, recreëren en verbinden in uw 
eigen omgeving: dat is de Kracht van 
Lokaal! Op initiatief van de Onder-
nemersvereniging Gemeente Heumen 
(OGH), het Winkelcentrum in Malden 
en in samenwerking met ons als 
gemeente is deze campagne in volle 
gang. Het is gericht op de consument 
en alle ondernemers binnen onze 
gemeente. Samen staan we sterk, 
juist in deze coronatijden. 

Ook ondernemer Bert de Haas van Kringloop-
winkel ‘Vintage and More’ sloot zich aan bij 
de Kracht van Lokaal. Deze Kringloopwinkel is 
gevestigd op het industrieterrein Sluisweg te 
Malden. In de kringloopwinkel vindt u: meubels, 
kleding, schoenen, witgoed, tv, audio, videoap-
paratuur, speelgoed, fi etsen, lampen, servies, 
spullen voor woningdecoratie en nog veel meer. 

Medewerkers
De medewerkers zijn onder andere mensen 
met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld 

mensen met een geestelijke of lichamelijke 
beperking die hierdoor moeilijk een baan in 
onze maatschappij kunnen vinden. Zij bieden 
een werkplek waar sociale- en maatschappe-
lijke participatie voorop staat. Om hiervoor te 
zorgen hebben zij een aantal vrijwilligers uit de 
sociale sector die meehelpen om de winkel te 
runnen en ook de mensen met een arbeids-
beperking kunnen begeleiden.

Samenwerking
Vintage and More zoekt ook de samenwerking 
op met andere organisaties zoals Pluryn en 
het RIBW om krachten te bundelen en een 
positieve bijdrage te leveren aan mens en 
milieu.
Ook is de kringloopwinkel bezig met duur-
zaamheid. Dit doet deze stichting door de 
verkoop van tweedehands goederen, daardoor 
dragen zij bij aan het verminderen van de 
afvalstroom. De spullen worden zo veel zoveel 
mogelijk gerecycled en wat niet verkocht kan 
worden wordt gedoneerd aan goede doelen. 

Gun uw spullen een tweede ronde!
U kunt uw herbruikbare huisraad afgeven bij 
de kringloopwinkel, ook is het mogelijk dat uw 
spullen worden opgehaald. Voor de actuele 
tijden kunt u informeren via de website: 
www.vintageandmore.nl. 

Met geldzorgen voelt niemand zich 
op z’n gemak. Het geeft  stress als je 
de eindjes aan elkaar moet knopen. 
Iets wat een tijdelijk probleem leek, 
neemt langzaam bezit van je leven. 
Je wilt het zelf oplossen maar hoe 
precies? Wie -of wat- helpt je? Waar 
begin je? Er zijn manieren om weer 
controle te krijgen. Met de campag-
ne ‘Achter de voordeur’ vragen ge-
meente en woningcorporatie niet 
alleen aandacht voor geldzorgen, 
maar laten ze ook weten dat er hulp is.

Het kan iedereen overkomen. Neem bij-
voorbeeld het verhaal van Ingrid: “Ik had 
alles voor elkaar. Een man, twee dochters, 
leuk koophuis, parttime baan. Maar dingen 

kunnen veranderen. Het ging al een tijd niet 
lekker en we besloten te scheiden. 
Dan beland je dus in een roller coaster. 
Ik moest opeens met de helft  zien rond te 
komen. Er speelde zoveel tegelijk. Ik raakte het 
overzicht helemaal kwijt.” Ingrid kon haar 
huur niet meer betalen en lag hier nachten 
van wakker. “Uiteindelijk heb ik contact 
opgenomen met mijn woningcoöperatie want 
er moest een oplossing komen. Gelukkig 
hadden ze begrip voor mijn situatie en dachten 
ze mee over een oplossing. Dat geeft  nu rust.”

Trek op tijd aan de bel
Ingrids situatie is niet uniek. Als je leven plots 
op zijn kop wordt gezet door onvoorziene 
omstandigheden is het niet gemakkelijk om de 
fi nanciële gevolgen gelijk te overzien. Dreigen 

onbetaalde rekeningen (huur, energiekosten, 
zorgpremies) uit de hand te lopen, vraag dan 
om hulp. Dat is niet iets om je voor te 
schamen, dat kan iedereen overkomen! 
Door op tijd aan de bel te trekken, kun je 
voorkomen dat de problemen groter en 
groter worden. Niet alleen de gemeente, 
maar ook de woningcorporatie en tal van 
organisaties staan klaar om je te helpen om 
je geldzorgen uit de wereld te helpen.

De naam Ingrid is niet echt (uit respect voor 
haar privacy), haar verhaal wél! Herken je 
jezelf in het verhaal van Ingrid of heb je 
andere geldzorgen? Er is hulp. Bel of 
whatsapp met de gemeente (06) 50 44 23 27 
of mail naar schuldhulpverlening@heumen.nl 

www.achterdevoordeur.net

schuilen soms geldzorgen



 
Zo vaak ga ik niet 
naar kantoor. 
Wellicht daarom dat 
ik extra geniet van 
de ritjes naar het 
gemeentehuis. 
Voordat ik daar 
aankom, heb ik zeker 
al vijf verschillende 
koeienrassen gezien. 

Afhankelijk van het tijdstip grazen de 
koeien of zijn ze rustig aan het herkauwen. 
Heel rustgevend, de dieren met ontluikend 
groen rondom. De aarde ruikt naar lente.

Zo’n goed begin is af en toe ook wel nodig 
want meteen na binnenkomst kan ik 
geconfronteerd worden met alle regelge-
ving waar we als gemeente aan moeten 
voldoen. Daar bovenop alle controles die 
we als gemeente verplicht door externen 
moeten laten uitvoeren. Dat kost geld wat 
we ook aan verenigingen hadden kunnen 
besteden of aan weet ik niet wat voor 
activiteiten waar we met elkaar blij van 
zouden worden. En vaak is het voor dingen 
die op zich niet slecht zijn, maar die ook 
anders georganiseerd hadden kunnen 
worden.

Zo mag onze website geen teksten 
bevatten die niet voorgelezen kunnen 
worden, en ook geen foto’s die niet 
omschreven zijn. Camerabeelden van 
een gemeenteraadsvergadering moeten 
ondertiteld zijn. Deze voorschriften zijn 
bedacht omdat er mensen zijn die het niet 
kunnen zien of horen. Maar ik weet zeker 
dat we een passende voorziening kunnen 
bedenken die misschien nog wel beter 
werkt. De regels houden er bijvoorbeeld 
geen rekening mee dat mensen elkaar ook 
best graag willen helpen. De gedachte 
achter de regel is heel goed, maar in de 
uitwerking is het dramatisch, qua werk, 
qua geld. En dan heb ik het nog niet eens 
over de verschillende controles. 
Overgereguleerd, weinig sociaal en op 
den duur onbetaalbaar.
Gelukkig is er altijd ook weer een terug-
weg van kantoor, met groen, fluitende 
vogels en koeien in de wei. Dat helpt.

Marriët Mittendorff 

De week van de 
burgemeester

Collectes

Deze week is er geen collecte.

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

• Malden: Rijksweg 23, Schoolstraat 35

• Overasselt: De Laan 18

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Rijksweg 58

• Heumen: Jac Marisstraat 10 (kavel 45- project  

 Heumen Noord)

Realisatie oplaadpalen

• Malden: De Hoef, Dravik

Besluit naamgeving wandelpad

• Nederasselt: Uiterwaarden

Verordeningen en reglementen

• Verordening op de raadscommissies Gemeente  

 Heumen 2021

• Algemene plaatselijke verordening, Gemeente 

 Heumen 2021, APV 2021
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Activiteiten voor jongeren in meivakantie 
Heb jij niks te doen in de meivakantie? 
Hou je van een uitdaging? Meld je dan 
aan! Het jongerenwerk en buurtsport-
werk organiseert drie te gekke activi-
teiten. 

Sportfestijn Malden en Overasselt
Op donderdag 6 en zaterdag 8 mei worden er 
drie grote opblaasbare attracties geplaatst bij 
de voetbalvelden in Malden en Overasselt. 
Een opblaasbaar voetbalveld waarbij je 5 tot 
10 min de tijd hebt om met je team te scoren! 
Een Panna-Knockout 1 tegen 1. Degene die als 
eerste scoort, wint de ronde. En de Bungee 
Run, plak de sticker zo ver mogelijk op de baan 
terwijl je vast zit aan een elastiek.

Datum: donderdag 6 mei in Malden
Tijd:  10:30 - 12:30 voor 8 t/m 11 jaar
         13:00 - 15:00 voor 12 t/m 17 jaar
Waar? Voetbalvelden Juliana

Datum:  zaterdag 8 mei in Overasselt
Tijd:  10:30 - 12:30 voor 8 t/m 11 jaar
         13:00 - 15:00 voor 12 t/m 17 jaar
Waar?  Voetbalvelden Overasseltse Boys

Geef jezelf of je team (naam en leeftijd) 
op bij Jongerenwerker Vincent Peeters. 
Via app 06 - 40 18 92 57 of mail 
v.peeters@synthese.nl 

Hunted-dropping
Op vrijdag 7 mei kun je meedoen aan een 
echte Hunted-dropping het spelconcept 
bekend van tv! Blijf jij uit handen van de 
Hunters? We droppen jou met een team van 
maximaal 5 deelnemers op een vooraf 
onbekende locatie. Weet jij en je team het 
snelste terug te lopen naar de centrale post? 
Wie het snelste binnen is, wint! Maar, Pas Op! 
Wordt niet gespot door de Hunters, dat kost tijd. 

Prijs: kart kaartjes voor het hele team!

Datum:  vrijdag 7 mei in Malden
Tijd:  19:00 tot 21:30 uur voor 
 12 t/m 17 jaar
Waar?  Scouting gebouw Malden, 
 Bosweg 12-A

Geef jezelf of je team (max. 5) op bij 
Jongerenwerker Vincent Peeters. 
Via app 06 - 40 18 92 57 of mail 
v.peeters@synthese.nl 


