
De zon schijnt en het is lekker warm. Kort-
om, tijd voor een barbecue! Hoe lekker die 
geroosterde groenten of spareribs ook zijn, 
het is ook belangrijk om de gevaren van 
barbecueën te kennen. Een barbecue kan 
een ongecontroleerde brand of akelige 
brandwonden veroorzaken. Met de volgen-
de tips ga jij deze zomer een brandveilige 
barbecue-zomer tegemoet!

Plaats van de barbecue
Een barbecue hoort buiten te staan. De 
rook van een barbecue bevat een hoge 
concentratie koolmonoxide. Wanneer je de 
barbecue naar binnenhaalt, blij�  deze 
gi� ige stof binnen hangen. Van kool-
monoxide kun je ziek worden, of erger, zelfs 
van overlijden. 
Let er ook op dat de barbecue uit de buurt 
staat van houten schuttingen, (party)
tenten, tuinmeubels of andere objecten. 
Deze kunnen namelijk makkelijk vlam 
vatten. Zorg ervoor dat de barbecue een 
windvrije en stabiele plaats hee� . 

Veilig gebruik van de barbecue
Spreek af wie ‘chef-barbecue’ is. Een chef 
drinkt niet tijdens het werk, dus ook niet 

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

22 juli 2022

Veilig barbecueën
tijdens het barbecueën. Een nuchtere chef 
zal verstandig met de barbecue omgaan. 
Alcoholische dranken en een barbecue 
gaan niet samen, dus houd alcohol uit de 
buurt van de barbecue. 

Bovendien is het belangrijk dat de barbecue 
veilig wordt aangestoken. Spiritus, benzine 
of andere brandbare vloeisto� en kunnen 
een steekvlam veroorzaken bij open vuur. 
Voorkom een steekvlam door alleen aan-
maakblokjes te gebruiken bij het aansteken 
van de barbecue. 

Bescherming en bestrijding
Zorg er altijd voor dat je jezelf en anderen 
goed beschermt. Houd kinderen en huis-
dieren uit de buurt van de barbecue en 
draag als chef-barbecue kleding of een 
schort om je huid te beschermen. Hoe warm 
het ook is, ga nooit met een ontbloot 
lichaam barbecueën. Dit kan ernstige 
brandwonden veroorzaken. Houd tot slot 
altijd een blusmiddel in de buurt, bijvoor-
beeld een emmer met zand. 

Wees voorbereid op een heerlijke, brand-
veilige, barbecue-zomer! 

Het echtpaar Van Dreumel-Lucassen uit Malden vierde op 12 juli het briljanten huwe-
lijksfeest. 

De heer Van Dreumel werd geboren in Malden. Zijn ouderlijk huis stond in de directe nabij-
heid van de Airstrip B91 die in de oorlog werd aangelegd. De heer Van Dreumel hee�  daar 
nog veel herinneringen aan. Mevrouw Van Dreumel-Lucassen komt uit Nijmegen. 
Ze leerden elkaar kennen op een feestavond van de visvereniging. Na 4 jaar verkering 
stapten ze in 1957 in het huwelijksbootje. Er werden 4 kinderen, 5 kleinkinderen en 
2 achterkleinkinderen geboren. De heer Van Dreumel had een groothandel in kaas en voor-
zag winkels in de hele regio van kazen. Ze hebben veel gereisd en genoten samen van 
vissen, voetbal en carnaval. Namens het gemeentebestuur bracht burgemeester Minses 
de welgemeende felicitaties over met het briljanten huwelijksjubileum.

Voor speciale en uitzonderlijke prestaties 
belonen wij onze inwoners met een Heu-
mense (sport)pluim. Dit is een oorkonde 
waarop de prestatie staat aangegeven en 
daarbij krijgt de betre� ende inwoner een 
cadeautje. Afgelopen week gaven wij 
sportpluimen aan twee jonge inwoners van 
onze gemeente.

Gezonde en energieke inwoners, dat willen 
we graag in onze gemeente. Daarom stimu-
leren we goede prestaties tijdens het spor-
ten en geven we hier ook aandacht aan. 

Boris Vingerhoeds
Boris zit al vanaf zijn 7e bij Nijmegen Atle-
tiek en komt uit een sportief gezin.  In de 
beginjaren deed hij alle onderdelen binnen 
de atletiek maar het laatste jaar is hij zich 
meer gaan richten op de echte looponder-
delen en dat hee�  zijn vruchten afgewor-
pen want op zondag 19 juni hee�  hij tijdens 

Burgemeester Minses feliciteert briljanten 
paar Van Dreumel-Lucassen uit Malden

Sportpluimen in onze gemeente
het NK atletiek een bronzen medaille ge-
wonnen op het onderdeel 2000 meter 
Steeplechase. Een geweldige prestatie! 
Boris doet naast atletiek ook nog aan voet-
bal en scouting en gaat nu naar examenjaar 
6 vwo op de NSG. 

Job van Keulen
Job doet sinds zijn 10e aan atletiek. Hij 
hee�  vanaf dat het kon meegedaan aan 
o�  ciële en ono�  ciële NK’s. Hij hee�  vijf 
medailles op de o�  ciële NK’s voor de meer-
kamp (2x), 400m sprint (2x) en nu op 
hoogspringen. Hij was de eerste van zijn 
gezin die begon met atletiek en nu doen 
twee van de drie broers het ook. Eigenlijk is 
hij een meerkamper en doet hij hoogsprin-
gen als een onderdeel van de meerkamp. 
Op zondag 19 juni won hij een zilveren 
medaille op het onderdeel hoogspringen. 

Wij zijn zeer trots op beide heren!



In de zomer kan het erg warm worden voor 
dieren die in de wei staan, ze hebben vaak 
geen schaduw. Daarom is er een subsidie-
regeling voor de aanleg van schaduwbosjes. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
stimuleert de aanleg van een schaduw-
bosje, in het project ‘Bomen voor Koeien’ 
in Gelderland. In 2022 is er ruimte voor 
nieuwe deelnemers die een schaduwbosje 
voor vee aanleggen. Een schaduwbosje 
bestaat uit 200 stuks bosplantsoen (60-80 
cm hoog) en 3 laanbomen (10-12 cm stam-
omtrek) en is 450 m2 groot. Dit bosje kan als 
gerie� outbosje, als houtsingel of als stru-
weelhaag met overstaanders worden aan-
geplant. De bomen en struiken zijn van 

inheemse herkomst en passen in het land-
schap. De beplanting bestaat uit struik- en 
boomvormers. Ze leveren schaduw aan 
koeien, paarden, schapen, varkens of kippen.

Wilt u ook een schaduwbos voor uw vee? 
U moet ruimte hebben voor 450 m2. En u 
betaalt een eigen bijdrage voor de bomen 
en struiken.

Vragen?
Neem dan contact op met Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland op: 
(026) 35 37 444 of kijk voor meer informatie 
en aanmelden op: 
www.slgelderland.nl/projecten/campagne-
bomen-voor-koeien

Bomen voor Koeien Kom elke dinsdag naar De Derde Helft!
Elke dinsdag zijn er veel inwoners aanwezig bij dorpshuis ‘Ons Huis’ in Nederasselt om gratis 
kennis te maken met activiteiten binnen De Derde Hel� . Doet u ook mee? De Derde Hel�  is 
voor mensen die actief in het leven (willen blijven) staan. Niet alleen voor sport en spel, 
maar ook voor een kop ko�  e en een goed gesprek. In de vakantie bent u welkom op: dinsdag 
26 juli en 23 en 30 augustus.

De activiteitengroep van het dorpshuis organiseert wekelijks tal van sportieve en andere 
activiteiten voor alle 55-plussers uit onze gemeente. Er kunnen daarnaast als er de behoe� e 
is workshops worden gegeven zoals: tekenen, bloemschikken, kunstbeschouwing, cursus 
bridgen en/of valpreventie. Zij werkt daarin samen met diverse maatschappelijke partners 
zoals Malderburch en onze gemeente. 

Ouderenfonds
De Derde Hel�  is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en hee�  als doel om bijvoor-
beeld van het Dorpshuis ‘Ons huis’ een gezellige ontmoetingsplaats te maken voor 55-plus-
sers. Niet alleen voor sport (zoals tafeltennis, Dynamic Tennis, Darten, Bewegen op muziek, 
Jeu de boules, wandelen) en spel (zoals kaarten, sjoelen, bordspelletjes), maar ook voor een 
kop ko�  e en een goed gesprek. 



www.heumen.nl22 juli 2022

Herhaald bericht
Fietsplezier voor twee!

Het is mooi weer en daarom een goede tijd 
om een duofi ets te lenen! De fi etsen zijn 
bedoeld voor inwoners van onze gemeente 
die vanwege hun lee� ijd of een beperking 
niet zelfstandig kunnen fi etsen. Met de 
duofi ets kunnen zij eropuit, buiten bewegen 
én iets leuks doen met een familielid of an-
dere bekende. De duofi etsen zijn gratis 
te reserveren en worden beheerd door 
vrijwilligers in Heumen, Nederasselt en 
Overasselt. 

Met de duofi ets-uitleen willen wij bevorde-
ren dat zoveel mogelijk inwoners buiten 
kunnen bewegen. Daarnaast is het een 
mooie manier om buitenshuis te komen en 
samen met anderen iets te ondernemen. 
Conny van der Aalsvoort (Sterker sociaal 
werk) hee�  als projectleider het Heumense 
duofi ets-project op gang gebracht. Conny: 
“Een tochtje op de duofi ets is een leuke er-
varing. Sommige mensen komen weinig 
buiten, bijvoorbeeld omdat ze een beper-
king hebben of ziek zijn. Dan kan de wereld 
klein worden. Hoe fi jn is het dan als u weer 
eens kunt fi etsen en de wind door uw haren 
kunt voelen.”

Wat is een duofi ets?
Een duofi ets is een driewiel-tandem waar-
op je met z’n tweeën naast elkaar zit. 
Zo kan iemand onder begeleiding fi etsen op 
een stabiele fi ets. U kunt samen trappen 
maar ook het trappen af en toe overlaten 
aan uw fi etsmaatje. De duofi ets hee�  ver-
schillende versnellingen. Twee van de drie 
leenfi etsen hebben elektrische onder-
steuning. Door de draaibare bijrijdersstoel 
is het makkelijk op- en afstappen. De stoel-
tjes zijn voorzien van een rugleuning. 

Hoe werkt het?
Er staan duofi etsen in Heumen, Nederasselt 
en in Overasselt. De fi etsen zijn te reserve-
ren via www.heumen.nl/duofi etsen
U komt via de site in contact met een vrij-
williger en na reservering is de fi ets op de 
afgesproken tijd en locatie beschikbaar. 
De vrijwilliger gee�  op de locatie duidelijke 
uitleg en de gelegenheid een proefrondje te 
maken. Daarna kiest de huurder zelf zijn 
route in de omgeving. Na afl oop wordt de 
fi ets weer teruggebracht naar dezelfde 
locatie.

Collectes
Geen collectes

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 afval 
buiten kunt zetten. Voor klachten over op-
halen van afval (restafval, g�  en plastic) neemt 
u contact op met Dar op telefoonnummer: 
(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: Kloosterstraat 18
• Overasselt: Meerestraat 5, Oude Kleefse-
 baan 69

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 45B, Verbindingsweg 2

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Overasselt: De Laan 16, Oude Kleefse-
 baan 69 

Verkeersbesluit of –mededeling
• Malden: Verkeersbesluit omdraaien 
 voorrangsregeling - noordelijke 
 wegversmalling Hatertseweg

Eerder op de hoogte?
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