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Felicitaties voor diamanten 
echtpaar Jacobs-van Dijk

Trots op tweede plek voor Koortsboom 
bij verkiezing ‘Boom van het Jaar’ 

Ardie en Tonny Jacobs-van Dijk leerden 
elkaar kennen dankzij de Overasseltse 
voetbalclub. Ardie stond op het veld in het 
eerste el� al en Tonny regelmatig met haar 
ouders langs de lijn toen de vonk oversloeg. 
Beiden zijn geboren en getogen in Overas-
selt. Ze hadden drie jaar verkering en op 24 
oktober 1962 gingen ze op de fi ets naar het 
gemeentehuis van Overasselt aan de 
Schoonenburgseweg en werden daar door 
de gemeentesecretaris wettelijk in de echt 
verbonden. Het waren onzekere tijden. 
De Cubacrisis was op haar hoogtepunt. 

De Overasseltse koortsboom is met 1347 stemmen tweede geworden bij de landelijke ver-
kiezing ‘Boom van het jaar’. Een mooi resultaat waar we als gemeente trots op zijn! Onze 
boom kon niet op tegen de Markiezeneik uit Bunnik die een recordaantal van 36.693 stem-
men kreeg. Wel behaalde hij een stevige tweede plek met  ruim 400 stemmen voorsprong 
op de nummer drie, een Kaukasische vleugelnoot in Hoofddorp. Er is hard gewerkt om de 
Koortsboom onder de aandacht te brengen, hartelijk dank aan iedereen die zich hiervoor 
hee�  ingezet. Ook dank aan iedereen die zijn of haar stem hee�  uitgebracht: zonder u 
was dit mooie resultaat nooit gelukt! Lees de volledige uitslag op: 
www.deboomvanhetjaar.nl onder het kopje ‘nieuws’ 

Koortsboom: een bron van traditie 
Naast de ruïne van de middeleeuwse Sint-Walrickkapel (een Rijksmonument) staat een 
zomereik die nog altijd dienst doet als Koortsboom. Het volksverhaal vertelt dat als een 
lapje stof aan de koortsboom (ook wel ‘lapjesboom’) wordt gebonden, deze boom ervoor 
zorgt dat de ziekte verdwijnt. Koortslijdende bedevaartgangers hangen een door de zieke 
gedragen kledingstuk in de takken, in de veronderstelling dat de boom het daarin aanwe-
zige koortsvocht opneemt.  

De huidige Koortsboom stamt uit 1903. In de coronaperiode werden ook mondkapjes in 
de eik gehangen. Tegenover de boom is een bankje geplaatst ter nagedachtenis aan de 
coronadoden. Daarnaast vindt elke Paaszaterdag in alle vroegte bij de Koortsboom het 
jaarlijkse Paaszingen plaats door schola cantorum Karolus Magnus. Een traditie die sinds 
kort is bestempeld als Immaterieel Erfgoed. Burgemeester Minses (portefeuillehouder 
Erfgoed): “Al bij mijn eerste kennismaking met onze gemeente viel deze bijzondere boom 
mij op. Het is een bron van traditie en bovendien een plek van troost, ontmoeting en 
samenkomst. Het is belangrijk om dit groene erfgoed te koesteren.” 

Ze verhuisden naar Wamel. Ardie werkte 
daar als bedrijfsleider in een champig-
nonkwekerij. Maar hun hart bleef in Over-
asselt. In 1969 keerden ze terug en begon-
nen er een eigen champignonbedrijf. 

Ze hebben 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 
inmiddels ook 2 achterkleinkinderen. Voor 
Corona stond Ardie nog iedere week langs 
de lijn bij de Overasseltse Boys. Burge-
meester Minses feliciteerde het echtpaar 
namens het gemeentebestuur met het 
diamanten huwelijksjubileum. 

Wilt u tijdens uw (vrijwilligers) werk/activiteiten méér aandacht besteden aan het voor-
kómen van vallen, en het voorkómen van breuken bij senioren? U leert tijdens deze work-
shop een aantal oefeningen. Tijdens uw wekelijkse/maandelijkse activiteiten kunt u deze 
oefeningen regelmatig samen met andere ouderen doen. Hiermee blijven zij langer in 
balans en wordt de kans om te vallen kleiner.

Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. De workshop bestaat uit twee lessen op: 
• Dinsdag 22 november I 10.30 - 12.00 uur
• Dinsdag 29 november I 10.30 - 12.00 uur

Locatie: Feel Fit Center I Veldsingel 29 I 6581 TC Malden

Meer informatie en Vragen?
Op: www.heumen.nl/gratis-workshop-valpreventie-oefeningen leest u meer informatie. 
Bij vragen, neem contact op met beweegcoach Dorien Vrolijks (dvrolijks@heumen.nl; 
06 -52 68 31 16).

Gratis workshop valpreventie-oefeningen

Alzheimer Café - 3 november
Praten over de laatste levensfase
• Locatie: Multifunctioneel Centrum  
 Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden
• Tijden: Inloop vanaf 19.00 uur, start om 
 19.30 uur, afsluiting rond 21.00 uur
 Toegang is gratis, aanmelden niet nodig
• Informatie: Malderburch, 
 telefoonnummer: (024) 357 05 70



LandschappenNL organiseert op zaterdag 5 november de Natuurwerkdag. Het grootste 
vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land 
zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leef-
omgeving.

Alle groene klussen zijn te vinden op www.natuurwerkdag.nl.  In onze gemeente kunt u aan 
de slag bij: Heemtuin Malden, Lierdal (Samen Doen), Natuurgebied Kadans Nederasselt en 
Scouting St Walrick.  Zij worden blij met alle hulp die ze krijgen bij werkzaamheden als bomen 
planten, struiken verwijderen, heide opschonen, en een broeihoop of takkenril maken. 

Herhaald bericht
Doe mee aan de Natuurwerkdag!

Op 2 november 2022 organiseert Toekomst Malden Noordoost ‘s avonds alweer haar 
tweede Duurzaamheidscafé. 

Met de extreem droge zomer nog op het netvlies kaart de werkgroep Groen en 
Biodiversiteit aan wat u in uw eigen tuin kunt doen om warmtestress tegen te gaan en 
de waterhuishouding te verbeteren. De werkgroep Energiezuinig Wonen besteedt volop 
aandacht aan warmtepompen, isoleren, besparen en - kort - hoe u dat kunt fi nancieren.  

Het Duurzaamheidscafé is opnieuw te gast bij Basisschool de Vuurvogel, Schoolstraat 
23 A, Malden. De toegang is gratis, aanmelden graag via: 
info@toekomstmaldennoordoost.nl 

Duurzaamheidscafé: 
2 november 2022

Open huis energiezuinige 
voorbeeldwoningen
Hoe hebben woningeigenaren in Malden hun huis 
verduurzaamd? Kom kijken op de ‘Open dag’: 

Zaterdag 5 november 2022 van 12.00 tot 17.00 uur 

Ervaar welk geluid een warmtepomp kan maken, hoor over het e� ect van zonnepanelen, 
bekijk andere energiebesparende maatregelen. U krijgt tips – en hopelijk inspiratie - 
voor (nog meer) verduurzaming van uw eigen woning. Om zinvolle bezoeken mogelijk te 
maken, werken we met tijdsloten en voorinschrijving. De voorinschrijving is mogelijk 
vanaf 20 oktober.

Klik voor meer informatie over de verschillende voorbeeldwoningen op: 
https://toekomstmaldennoordoost.nl/voorbeeldwoningen.html

Word energiecoach of doe mee als vrijwilliger!
Buurtgenoten in Malden Noordoost zijn begonnen elkaar te helpen om hun huizen 
energiezuiniger te maken. Dat werkt heel goed. Om dat voor meer mensen te kunnen 
doen, zoeken we vrijwilligers die willen worden opgeleid tot energiecoach. Iets voor 
u? Aanmelden of eerst meer informatie? Mail naar: 
info@toekomstmaldennoordoost.nl of bel Menno Arendz op 06 54 30 62 48.

Het initiatief Toekomst Malden Noordoost zoekt ook vrijwilligers voor andere 
werkzaamheden, zoals hulp bij het organiseren van buurtbijeenkomsten, en voor web-
site-onderhoud, het beheren van Facebook en allerlei hand- en spandiensten. Meld u 
aan via info@toekomstmaldennoordoost.nl! 

Korte terugblik werkconferentie
Afgelopen donderdag (20 oktober) vond de 
jaarlijkse werkconferentie plaats. Tijdens 
de werkconferentie komen verschillende 
lokale zorg- en welzijnsorganisaties en 
vrijwilligers samen. Ze werken samen aan 
vernieuwende projecten en oplossingen 
voor alle (kwetsbare) inwoners van onze 
gemeente. 

Dit keer was de voorbereiding anders dan 
anders. Inwoners konden namelijk mees-
temmen over de onderwerpen die gekozen 
worden in de oktober-vergadering en er 
mochten vijf inwoners aanwezig zijn bij de 
vergadering. Door de inwoners en partners 
werden de onderwerpen ‘verminderen van 
eenzaamheid door ontmoeting’ en ‘vinden 
van hulp bij geldproblemen’ aangedragen. 
Een eerste brainstorm is tijdens de werk-
conferentie al gedaan maar de komende 
maanden gaan werkgroepen met deze on-
derwerpen verder aan de slag. In maart 
2023 is er een tussentijdse vergadering om 
te kijken hoe het gaat en of er nog hulp 
nodig is.

Nieuwe partner Ixa Noa
Er zijn al veel partners verbonden aan de 
werkconferentie maar er treden nog steeds 
nieuwe partners toe. Deze keer mocht As-
trid van Ixta Noa haar handtekening zetten. 
Bij Ixta Noa wordt kosteloos gekeken naar 
een positieve gezondheid en herstel. 

Ze werken met mensen die een psychisch 
ontwrichtende periode in hun leven door-
gemaakt hebben. Hun ervaringen zetten zij 
in om anderen bij hun herstel te helpen.

Aanwezigheid inwoners
Er was een aantal inwoners aanwezig bij de 
conferentie, daar zijn we heel blij mee! 
Een inwoner gaf aan: “Ik vond het heel leer-
zaam en prettig om hierbij aanwezig te 
mogen zijn. Fijn dat je als inwoner zo een 
stem hebt gekregen”. 

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden?
Dat kan door onze nieuwsbrief te ontvan-
gen die half november uitkomt. Stuur een 
mailtje naar: werkconferentie@heumen.nl

In kleine groepjes uit elkaar om te brainstormen over de twee gekozen thema’s
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IrisZorgPreventie en Pro Persona Connect organiseren digitale ouderavonden over on-
derwerpen die spelen bij ouders van middelbare scholieren. Het gaat over opvoeden, 
alcohol, roken, drugs, overmatig beeldschermgebruik en mentale gezondheid. 
Als dit voor u ook interessant is, sluit dan aan bij een digitale avond!

Er zijn verschillende avonden, de eerstvolgende is op: donderdag 10 november en gaat 
over angst, somberheid en stress. Kijk voor nog meer avonden op: https://bit.ly/3yrbeVi

Aanmelden
Ga naar: https://bit.ly@3yrbeVi om u aan te melden. Hee�  u vragen mail dan naar: 
nijmegenpreventie@iriszorg.nl. De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur.

Een inbraak in uw woning? Dat wil niemand. 
Onbekenden zijn in uw huis geweest en 
hebben waardevolle bezittingen mee-
genomen. Nu het buiten vroeger donker is 
hebben inbrekers meer mogelijkheden om 
ongezien rond te lopen, op zoek naar mo-
gelijkheden om in te breken. Gelukkig zijn 
er veel manieren om de kans op inbraak in 
uw huis te verkleinen. De volgende tips 
kunnen u daarbij helpen.

Verlichting
Of u nu thuis bent of niet, zorg dat er 
’s avonds verlichting brandt en het huis een 
bewoonde indruk gee� . Met een tijd-
schakelaar kunt u regelen dat het licht 
‘s avonds automatisch aangaat. Zorg daar-
naast voor goede buitenverlichting die 
aanspringt zodra iemand in de buurt komt. 
Zo kunnen inbrekers zich niet verstoppen 
bij uw huis.

Sluit deuren en ramen 
Sluit uw huis goed af, ook al gaat u maar 
heel even naar de buren of boodschappen 

doen. Inbrekers hebben zeer korte tijd 
nodig om toe te slaan. Draai de sleutel van 
uw voor- en achterdeur minimaal één keer 
om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met 
een stukje plastic openmaken. Kijk op de 
website van het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen® voor advies; www.politiekeurmerk.nl

Niet thuis
Bent u een avond niet thuis, bijvoorbeeld 
met sinterklaas of kerst? Zet dit niet op 
Twitter of Facebook. Deel foto’s of verhalen 
achteraf, als u weer thuis bent.

Waak mee!
Meld verdachte situaties. Bel altijd 112 als u 
in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het 
kenteken van de verdachte auto of het 
signalement van de verdachte persoon.

Inbraakchecker
Benieuwd naar wat het meest gestolen 
wordt? En hoe een inbreker het vaakst bin-
nen komt? Ga naar www.inbraakchecker.nl 
en test jouw kennis over inbraken.

Online ouderavond over angst, 
somberheid en stress

Donkere dagen, bent u thuis?

Collectes
30 oktober t/m 5 november: 
Diabetes Fonds

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
• Heumen: Dorpstraat 41
• Malden: Bongerd 74

Verleende omgevingsvergunningen
• Nederasselt: Rijksweg 3
• Overasselt: nabij Parksesteeg 4

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Ambachtsweg 5

Aanmelden papieren afvalwijzer 2023
Op de Dar app en op www.dar.nl/afvalwijzer vindt u de ophaaldagen en alle informatie over 
afval. Zet u de meldingen in de Dar app aan? Dan krijgt u een melding bij belangrijk nieuws 
en wanneer Dar uw afval ophaalt. We informeren u graag op deze digitale manier.

Hee�  u de afvalwijzer van 2023 toch graag op papier? Eind dit jaar kunt u deze via de 
website van Dar downloaden en printen. Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 2023 
per post toestuurt? Vraag deze dan uiterlijk 31 oktober 2022 aan via:
www.dar.nl/papierenafvalwijzer
Of bel met Dar om er een aan te vragen via (024) 371 60 00.

Bomenkap langs Maas-Waalkanaal 
voor veiligheid
Vanaf 24 oktober gaat Rijkswaterstaat 86 
bomen verwijderen langs het Maas-Waal-
kanaal in Nijmegen en de gemeente 
Heumen. Dit is nodig voor de veiligheid. 
Op de plekken van de verwijderde bomen 
worden, waar mogelijk, nieuwe bomen 
aangeplant. De werkzaamheden duren tot 
en met januari 2023. 

Rijkswaterstaat controleert ieder jaar de 
bomen langs het Maas-Waalkanaal. Bomen 
waarvan het niet veilig is om ze te laten 
staan worden tijdens het onderhoud ver-
wijderd. Het gaat om circa 15 á 20 verschil-
lende soorten bomen, waaronder eiken, 
esdoorns en berken. Voor het behoud van 
het gebied dunt Rijkswaterstaat ook de 
bosschages uit. Ze willen het gebied mooi 
groen houden. Daarom worden er nieuwe 

bomen geplant op alle plekken waar dit 
mogelijk is. 

Planning en hinder
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 
oktober 2022 tot en met januari 2023. 
Fiets- en wandelpaden zullen tijdens de 
werkzaamheden gewoon toegankelijk blij-
ven. Wel kan het zo zijn dat ze de locaties 
tijdens het groenonderhoud kortstondig 
afsluiten. Het gaat om bomen langs de hele 
route langs het Maas-Waalkanaal. Op de 
kaart kunt u zien op welke plekken er in 
onze gemeente bomen worden verwijderd. 

Vragen?
Bij vragen kunt u terecht bij de informatie-
lijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002.


