
Het jongerencentrum is er voor alle jonge-
ren in onze hele gemeente. Jongeren kun-
nen hier elkaar ontmoeten, nieuwe ideeën 
en initiatieven ontwikkelen, meedenken in 
het programma en ook bij de inrichting van 
het jongerencentrum een bijdrage leveren. 
Op 19 mei is de officiële opening met ont-
hulling van het nieuwe logo en naam!

Er zijn twee momenten waarop de opening 
gevierd wordt:
• Donderdag 19 mei van 15.30 tot 17.30 uur: 
 voor alle leerlingen van groep 7 en 8!
 De leerlingen kunnen een potje Laser- 
 gamen voor de hele klas winnen!  
 Het programma bestaat uit een karika- 
 tuurtekenaar, boksclinics voor knderen,  
 photobooth, Tiktok Challenge, quiz en  
 livemuziek! 
• Donderdag 19 mei van 19.00 tot 22.00 uur: 
  voor alle inwoners en geïnteresseerden! 
 Boksclinics, pubquiz, karikatuurtekenaar,  
 live muziek (‘The Fancy’), onthulling  
 naam en logo, photobooth en meer!

Na het grote succes van de vorige boks- 
clinic voor meiden begin maart zijn er nu 
door onze jongerenwerkers nog een aantal 
clinics gepland!

9 meiden tussen de 12 en 19 jaar deden be-
gin maart mee met de boksclinic. De mei-
den vonden het erg leuk om eens wat 
nieuws te leren, zich lekker uit te leven en 
te leren grenzen aan te geven, stop te roe-
pen en te durven vertrouwen. Een aantal 
deelneemsters gaf aan: “het is eens wat 
nieuws”, “ik vond het leuk, vooral dat met 
grenzen aangeven”, “ik vond het leuk met 
dat blind vertrouwen”, “Het leukst vond ik 
dat we ons aan het einde nog even lekker 
uit konden leven met boksen.” 

Nieuwe boksclinics
Doe mee met deze nieuwe ronde op:
- Woensdag 18 mei
- Woensdag 15 juni

Locatie en aanmelden
De clinics zijn gratis en vinden plaats in het 
Jongerencentrum aan het Kerkplein 8a in 
Malden van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden 
graag op: www.heumenbeweegt.nl

Wat is er normaal gesproken te doen?
Voor jongeren van 12 tot 23 jaar is er weke-
lijks een inloopmoment op maandag van 
18.30 - 22.00 uur. Jongeren zijn welkom om 
samen met vrienden te komen of juist om 
andere jongeren te ontmoeten. Wat is er 
dan te doen? Muziek luisteren, potje tafel-
tennis, gamen op de Playstation 4, gezellig 
samen zijn, bordspellen spelen, goed ge-
sprek voeren, gewoon er zijn. 
Buiten deze inloop is het jongerencentrum 
in de oneven weken op dinsdag geopend 
voor de groep Join Us van 18.30 - 21.30 uur. 
Voor meer informatie over join us zie: 
www.join-us.nu. 

Meer informatie
Volg de jongerenwerkers voor de laatste 
nieuwtjes en activiteiten: www.facebook.com/ 
JongerencentrumMalden of ga naar: 
www.synthese.nl/locaties/heumen

Energiezuiniger wonen? Kosten omlaag 
brengen?! Wat kan ik daaraan doen?  
En hoe doen anderen dat in Malden Noord-
oost? Waar kan ik terecht met vragen over 
duurzaamheid in en rond mijn woning?  
Welke informatie, welke aanbieder kan ik 
vertrouwen?

Op 19 mei 2022 organiseren de vrijwilligers 
achter het project ‘Toekomst Malden 
Noordoost’ voor bewoners van de Kroon-
wijk, Molenwijk en Randwijk - en andere 
belangstellenden - het eerste duurzaam-
heidscafé van Malden. Tijdens dit ‘café’ be-
antwoorden ze deze én andere vragen. Het 
project is een initiatief dat ontstaan is van-
uit de wijken en waarin wijkbewoners en 
gemeente samen optrekken. Aanmelden is, 

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

    www.heumen.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

6 mei 2022

Opening Jongerencentrum MaldenNieuwe ronde 
boksclinics

Duurzaamheidscafé Malden Noordoost: 19 mei 2022
in verband met ruimte-indeling en cate-
ring, gewenst en kan door te mailen naar 
info@toekomstmaldenoordoost.nl. De toe-
gang is gratis. 

Laat u inspireren!
Om 19.30 uur start de inloop op Jenaplan-
school De Vuurvogel, Schoolstraat 23A. In 
dit fantastische en bijna energieneutrale 
gebouw hoort u vanaf 20.00 uur meer over 
wat het project inhoudt. En over wat u zelf 
kunt doen om te verduurzamen. Zo zijn er 
voorbeeldwoningen op posters om te bekij-
ken. Daarop laten de bewoners zien welke 
maatregelen zij genomen hebben en wat 
die opleveren. Er zijn ook andere wijkbe- 
woners die u kunnen inspireren met hun  
ervaringen. Natuurlijk is er ruimte voor uw 

vragen, want daar gaan we graag mee aan 
de slag. En misschien wilt u daar zelf ook 
wel aan meewerken. Rond 21.45 uur sluit 
het eerste duurzaamheidscafé af met een  
drankje. 

Op de hoogte blijven?
Bent u verhinderd, maar wilt u wel op de 
hoogte blijven van wat er in uw wijk ge-
beurt? Abonneert u zich dan op de nieuws-
brief. Geef daarvoor uw e-mailadres door 
op: info@toekomstmaldennoordoost.nl 

Samen werken we aan energiezuiniger  
wonen en meer groen en biodiversiteit in 
Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk!

Voorjaar van start 
Dar ruimt bloesem 
op van de straten

Sinds het begin van de lente is Dar druk 
bezig met het onderhouden van de 
plantsoenen en het verwijderen van on-
kruid. Bomen, planten en bloemen staan 
volop in bloei. Zo ook de bloesembomen, 
zoals de Japanse sierkers. De bloesem 
valt na enige tijd op verschillende mo-
menten op straat.

Wat doet Dar wanneer bloesem van de 
bomen valt?
Dar houdt goed in de gaten wanneer 
bloesem van de bomen valt in uw wijk. 
Dar heeft hier de komende tijd extra 
aandacht voor. Wanneer de bloesem op 
straat ligt, ruimt Dar dit netjes op. U kunt 
medewerkers van Dar in die periode dus 
ook vaker tegenkomen.

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor 
meer informatie of neem contact op met 
het klantencontactcentrum van Dar. Be-
reikbaar op info@dar.nl of telefonisch op 
(024) 371 60 00 van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

V.l.n.r. Wim Lange, Marissa Relou en 
Vincent Peeters Eerder op de 

hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Training ‘Omgaan met dementie’

‘Voor elk wat wils’ - De Derde Helft  van start in Nederasselt

Herhaald bericht
Gratis training rolstoelvaardigheid

Sporten, boodschappen doen, anderen ontmoeten. Zomaar een paar alledaagse activitei-
ten die de meesten van ons probleemloos doen. Maar wat als meedoen niet meer zo van-
zelfsprekend is? Dit is de dagelijkse realiteit voor de groeiende groep mensen met demen-
tie. Wat kunnen we voor hen doen? De training Dementievriendelijk biedt uitkomst. 
(Vrijwilligers-)organisaties kunnen hier aan meedoen.

Heeft  u dementie? Dan is het fi jn als de mensen om u heen weten hoe ze kunnen helpen en 
waar ze rekening mee kunnen houden. Niet alleen de mensen die dichtbij u staan, maar ook 
andere mensen die u toevallig tegenkomt. De leden van de sportclub, de medewerker 
achter de kassa en de bediening in het restaurant waar u zo graag komt. Dat is wat de werk-
groep dementievriendelijke scholing wil bereiken. Zo horen mensen met dementie erbij en 
kunnen zij mee blijven doen. 

Werkgroep dementievriendelijke scholing
De werkgroep dementievriendelijke scholing heeft  deze training opgezet. Er zitten mede-
werkers van onze gemeente in, de Burger Advies Raad (BAR), Malderburch, Mantelzorg 
Heumen, Gezondheidscentra Samen Gezond, Saar aan Huis en KBO. Het is belangrijk dat 
iedereen zo goed mogelijk met dementie om kan gaan. Daarom bieden wij deze training 
‘Dementievriendelijk’ aan, aan (vrijwilligers) organisaties. Uw leden, medewerkers of vrij-
willigers kunnen op hun eigen locatie de training volgen. Doet uw organisatie ook mee, 
zodat we een nog dementievriendelijkere gemeente krijgen?

Inhoud
De training is speciaal voor clubs, verenigingen, stichtingen, winkels, horeca, zorg- en 
dienstverleners. Tijdens deze zeer zinvolle training krijgt u:
• Meer kennis over de ziekte dementie;
• Meer handvatten over hoe er mee om te gaan;
• Meer informatie over wat wel of wat niet te doen in bepaalde situaties;
• De mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met anderen en te oefenen met voor-
 beelden uit de dagelijkse praktijk.

De training is naar keuze op locatie of online en wordt gegeven voor 10 tot 15 deelnemers 
per training. Voor vrijwilligersorganisaties is de training gratis!

Interesse?
Mail dan uw naam en telefoonnummer naar: dementie@heumen.nl. U kunt ook direct 
reserveren op: www.heumen.nl/dementie 
Binnen 1 tot 3 werkdagen maakt iemand van de werkgroep een afspraak met u om de 
mogelijkheden te bespreken. Of regel zelf direct een training met het trainingsbureau 
Samendementievriendelijk via: www.samendementievriendelijk.nl/trainingen-op-locatie
Contactpersoon is Sanne van der Meij, e-mail info@samendementievriendelijk.nl  of 
(033) 303 25 04. 

Op 10 mei zijn ouderen uit onze gemeente van harte welkom bij dorpshuis ‘Ons Huis’ in 
Nederasselt om gratis kennis te maken met activiteiten binnen De Derde Helft . De Derde 
Helft  is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds voor mensen die actief in het leven 
(willen blijven) staan. Niet alleen voor sport en spel, maar ook voor een kop koffi  e en 
een goed gesprek. 

Iedereen is welkom! U kunt elkaar vrijblij-
vend ontmoeten en mee doen met activi-
teiten die georganiseerd worden door vrij-
willigers, zoals bord- en kaartspelen, biljart, 
kopje koffi  e drinken en sjoelen. Dorpshuis 
‘Ons Huis’ stelt haar deuren elke dinsdag 
open van 14.00 - 16.30 uur op Kerklaantje 
17 in Nederasselt. We starten op 10 mei met 
een kick-off .

Kick off 
Tijdens de kick-off  beginnen we om 14.00 
uur met een inloop met koffi  e en thee. Om 
14.15 uur is de opening met activiteiten zo-
als jeu de boules, Liedjestafel of een kopje 
koffi  e drinken. Om 16.30 uur sluiten we af. 
Wilt u zich aanmelden voor de kick-off  of 
voor meer informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met Jacquelien Albers via: 
OnsHuisbeheer@hotmail.com of bellen op: 
(06) 20 45 46 99.

Wekelijks activiteiten
De activiteitengroep van het dorpshuis or-
ganiseert vanaf de kick-off  wekelijks tal van 
sportieve en andere activiteiten voor alle 
55-plussers uit onze gemeente. Zij werkt 
daarin samen met diverse maatschappe-
lijke partners zoals Malderburch en de 
gemeente. 

Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen 
met partners, donateurs en vrijwilligers in 
voor een samenleving waarin geen enkele 
oudere zich eenzaam hoeft  te voelen. 
De activiteiten zijn laagdrempelig en ge-
richt op ontmoeting. Zo helpen zij ouderen 
om op een actieve manier ouder te worden. 
Ook stimuleren ze de samenleving om een 
leeft ijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want 
ouder worden doe je samen!

In onze gemeente werken wij samen met de 
organisatie ‘Uniek Sporten’ om mensen 
met een beperking de mogelijkheid te ge-
ven om te sporten. Ze geven sportadvies en 
beantwoorden vragen over hulpmiddelen 
of het zoeken van een maatje. Ze bieden 
ook trainingen aan zoals ‘Verbeter uw rol-
stoelvaardigheid’. Vanuit onze gemeente 
kunt u hier aan deelnemen. 

Zit u in een rolstoel en weet u niet goed hoe 
u ermee kunt sporten? In mei 2022 organi-
seert Uniek Sporten regio Nijmegen in sa-
menwerking met  Basketball Experience NL 
(BEN) een Training Rolstoelvaardigheid en 
Sport. 

Inhoud training
De training is voor mensen die in het dage-
lijks leven en/of tijdens sportactiviteiten 
gebruikmaken van de handbewogen rol-
stoel. Tijdens de trainingen wordt er samen 
volop geoefend om optimaal gebruik te 
maken van uw ADL-rolstoel en/of sportrol-
stoel. Ook maakt u kennis met verschillen-

de rolstoelsporten/-activiteiten en enkele 
verenigingen uit de regio zoals Bocht18, 
Aangepast Sporten Arcus en Stichting 
Koprol. Enkele doelen waar u aan  werkt tij-
dens de trainingen zijn: zelfstandigheid
bevorderen, zelfvertrouwen positief beïn-
vloeden en andere rolstoel-gebruikers ont-
moeten. 

Planning
Er vinden 5  trainingen plaats op donder-
dagavond (20.00-21.30  uur) in ‘Ark van 
Oost’, Cipresstraat 154 in Nijmegen:
• 19 mei
• 2 juni
• 16 juni
• 30 juni
• 14 juli

Inschrijven
U kunt zich tot vrijdag 13 mei  inschrijven 
via: regionijmegen@unieksporten.nl 
Stuur in een mail de volgende gegevens: 
naam, geboortedatum, woonplaats en tele-
foonnummer.



Collectes
Geen collectes deze week.

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
• Malden: Droogsestraat 7A 
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Opening familiepad in Heemtuin Malden

Op 11 mei om 14.45 uur opent burgemees-
ter Minses het familiepad in de Heemtuin 
(Heemhuis, Bosweg 8a - Malden). U bent 
van harte welkom, ook met rolstoel, rolla-
tor, kinderwagen of wandelwagen! Hier-
mee is de Heemtuin weer een stukje dich-
ter bij natuurbeleving voor iedereen.

Het familiepad is een korte rolstoel-, rol-
lator- en kinderwagentoegankelijke route 
van bijna 1 kilometer lang. Het pad voert 
langs verschillende voor onze streek ty-
perende oude landschappen zoals bos, 
hei, akkers en schraal grasland. Ook zijn er 
heggen, een historische wal en een krui-
dentuin. En er is een veelheid aan planten, 
vogels, zoogdieren en insecten te ont- 
dekken. De rust, kleuren en geuren van  
de Heemtuin vormen een bijzondere  be-

levenis. Bij kinderen zijn in dit jaargetijde 
de kikkervisjes in de poel favoriet.

Langs de route zijn bankjes, zodat bege-
leiders ook telkens even kunnen uitrusten. 
De route wordt aangegeven met paaltjes 
met een rode kop aan de rechterkant van 
het pad en is in twee richtingen gemar-
keerd. Staat er een paaltje aan de linker-
kant, dan is dat dus voor de tegenligger! 
Vanaf de ingang van de Heemtuin aan de 
Randwijksingel markeren paaltjes met 
een blauwe kop de aanlooproute. 

De Heemtuin is dagelijks voor iedereen 
toegankelijk tussen zonsopgang en zons-
ondergang, dus u bent ook op een ander 
moment welkom.

Zaterdag 14 mei staat het dorp Heumen in het teken van de vele verenigingen die het dorp 
rijk is! Alle verenigingen organiseren samen het zogenaamde: HEUMEN PRESENTEERT!

Op deze dag (van 14.00 tot 17.00 uur) presenteren alle verenigingen zich in het dorpshuis 
Terp in Heumen. Iedereen (jong en oud) is van harte welkom om te komen kijken en mee 
te doen. Ook inwoners uit de andere dorpen zijn van harte welkom! 

Kom kijken of er een sport/activiteit bij zit die u leuk vindt om te gaan doen of wellicht wilt 
u zich inzetten voor een bepaalde vereniging? Alle vrijwilligers van de verenigingen zien u 
graag op 14 mei! Meer informatie: www.terpheumen.nl/event/heumen-presenteert

• Nederasselt: Broekstraat 9, Oude Rijksweg 1
• Overasselt: Schatkuilsestraat 7

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Stalmeesterslaan 11
• Overasselt: Sint Walrickweg 9

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Malden: Kadastraalperceelnummer  
 HMN01 1111 sectie F, Rijksweg 11A 
• Overasselt: Schatkuilsestraat 2,   
 Worsumseweg 8 (kadastraal Overasselt  
 Sectie G Nummer 560)

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning
• Overasselt: Rotsestraat 8A

Omgevingsvergunning niet vergunning-
plichtig
• Malden: Hofstraat 2

Besluit maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit Aspect geluid 
• Malden: De Hoge Brug 30 en 32,  
 Eendenpoelseweg 8


